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MİNERAL TEST RAPORU

Kalsiyum (Ca)

İşlevleri

➤ Kalsiyum vücutta en fazla bulunan mineraldir ve %99'u iskelette ve dişlerde büyü-
me, güç sağlama ve onarım görevlerini yerine getirmek için bulunur.

➤ Sinir impulslarının iletilmesinde, kasların kasılmasında ve kalp atımının düzenlen-
mesinde önemli bir rol oynar.

➤ Kalsiyum kan pıhtılaşmasında rol oynar.

➤ Bazı enzimleri aktive eder ve hipertansiyonu önler.

Kaynakları

Batılı kadınların günde 1,000 ila 1,500 mg arasında kalsiyum alması teşvik edilirken, epi-
demiyolojik çalışmalar en fazla süt ürünlerini tüketen ülkelerin yıllık kalça kırığı sayısı 
rekorunu elinde tuttuğunu açıkça göstermiştir.

➤ İsveçliler iki dünya rekoruna sahiptir: süt ürünleri tüketimi ve kalça kırıkları. Fark-
lı kültüler kıyaslandığında, insanların daha az süt ürünleri tükettiği ve dolayısıyla 
daha az kalsiyum aldığı ülkelerde, osteoporoz insidansının çok daha düşük olduğu 
görülmektedir.

➤ Bantu, dünyanın en düşük osteoporoz oranlarına sahiptir, ancak günde sadece 175-
400 mg kalsiyum tüketmektedirler. Sonuç ortada: kemiklerinizi sağlıklı tutmak için 
daha az süt tüketin!

Aslında, kalsiyum açısından zengin olan değil kalsiyumun iyi sindirildiği bir diyet tüke-
tilmesi önemlidir. Kalsiyum, dengeli bir vitamin ve mineral kompleksine dahil olduğu 
için en iyisidir çünkü meyveler, sebzeler (lahana, brokoli ve kereviz), salatalık, tahıllar, 
deniz yosunu, baklagiller, tohumlar (susam, balkabağı çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği ve 
keten tohumu) ve brüksel lahanasında oldukça fazla miktarda bulunmaktadır.
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Magnezyum (Mg)

İşlevleri

➤	 Magnezyum, ikincil hücre içi katyondur ve potasyum ile hücre içi mineral dengesi-
ne sahiptir. Tüm hücrelerde, özellikle de kemiklerde bulunur.

➤	 Tüm hücrelerimizde bulunur, birçok biyolojik fonksiyonda yer alır, çünkü enzim 
metabolizmasının bir aktivatörüdür.

 ■   Organik savunmayı aktive eder, beyaz kan hücrelerini güçlendirir ve sindirimin 
enzim katalizinde ve C vitamini gibi vitaminlerin metabolizmasında rol oynar.

 ■   Enerji üretiminde ve beyindeki nörotransmitterlerin dengelenmesinde rol alır.

 ■   Bağışıklık mekanizmalarında çeşitli seviyeleri, inflamatuar reaksiyonlarını ve aler-
jileri opere eder.

Kaynakları

Magnezyumun ana kaynakları fındık, kepekli tahıllar, brüksel lahanası, baklagiller, soya 
fasulyesi, kakao, et ve sebzelerdir.

Fosfor (P)

İşlevleri

➤ Bu, kalsiyumdan sonraki en önemli mineraldir: yetişkinlerde 600 ila 700 mg bulu-
nur, %80’i kemikte ve %20’si beyin, kas ve kanda, özellikle fosfoprotein bileşikleri, 
fosfolipitler ve ATP şeklinde bulunmaktadır.

➤ Fosforun 3 önemli rolü vardır:

 ■   Yapısal rolü: kalsiyum ile birlikte kemiğin mineral yapısında bulunur.

 ■   Enerji rolü: enerjinin (ATP – Adenosine Triphosphate) depolanması ve transferin-
de görev alır.

 ■   Hüce geçirgenliğinin sağlanmasında rol alır.

Kaynakları

Fosfor, balık ve kabuklu deniz ürünleri, yumurta, et, kümes hayvanları, baklagiller, fın-
dık ve kepekli tahıllarda bulunur.
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Silisyum (Si)

İşlevleri

➤ Silisyum, mineral dünyasında bolca bulunur ve kilit bir yapısal rolü vardır (organik 
maddeler için karbon gibi). Aynı zamanda ikincil olarak bitki ve hayvanlarda da bu-
lunur, çoğu zaman yapı veya koruma ile ilgili görevler alır.

➤ Birçok fizyolojik aktivite için silisyum gereklidir. Silisyumun varlığı kolajen, elastin ve 
hiyalüronik asit gibi bazı moleküllerin biyosentezi için gereklidir ve bu nedenle bu 
maddelerin önemli rol oynadığı tüm dokular Silisyum varlığından etkilenir: genel 
olarak bağ dokusu ve daha özel olarak kıkırdak doku, kemik doku, deri ve bağışıklık 
sistemi. Şu anda silisyumun bağ dokusunun düzgün çalışması için gerekli olan lifli 
maddelerin sentezini sağlayan fibroblastları aktive ettiğini bilmekteyiz.

➤ Silisyumun, kemiklerin, saçların, tırnakların, kıkırdakların ve cildin oluşumunda rol 
oynadığı da bilinmektedir. Silisyum aynı zamanda büyümenin ve yenilenmenin bir 
başlatıcısıdır.

Kaynakları

Silisyum, özellikle tam tahılları (özellikle dış kısımlarında ve özellikle pirinçte), birçok 
meyve ve sebzeyi, (çok değişken oranlarda), şarap ve birayı içeren birçok besin çeşidiyle 
alınabilmektedir. Bitkiler arasında, atkuyruğu, bambu ve ısırgan otları silikon bakımın-
dan zengindir.

Sodyum (Na)

❖ Sodyum çoğunlukla kanda ve hücrelere göre 5 kat daha fazla olan hücre dışı sıvıda 
bulunur.

❖ Ter ve idrar yoluyla atılır (aldosteron tarafından kontrol edilen boşaltım).

İşlevleri

➤ Hücre dışı sıvının ana elektrolitidir: ekstraselüler sıvı ve su dengesinin ozmotik ba-
sıncını korur.

➤ Hücre zarından elektrik yükünün taşıyıcısıdır: Sinir impulslarının iletilmesinde ve 
kas kasılmasında rol oynar.
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Kaynakları

Sodyum, yiyeceklerin yanı sıra yiyecek hazırlama sırasında kullanılan baharatlarda da 
doğal olarak bulunur.

Sodyum eksikliği

Sodyum eksikliğinin belirtileri:

➤ Mide bulantısı

➤ Karın ve kas krampları

➤ Dehidrasyon (kuru ağız, apati, yüksek nabız, deri büzüşmesi)

Yorumlama:

Sodyum eksikliği çok nadirdir ve sadece olağandışı durumlarda görülür:

➤ İshal ve/veya kusma

➤ Aşırı terleme

➤ Akut adrenal yetmezliği, kronik nefrit,

➤ Düşük tuzlu beslenme sonucu diüretik.

Sodyum fazlalığı

Sodyum fazlalığı belirtileri:

➤ Su tutma (ödem)

➤ Hipertansiyon

➤ Kalp yetmezliği

Yorumlama:

Sodyum miktarının vücutta arttışı iki anlama gelebilir:

1. Aşırı tuz kullanımı

2. Tüm vücutta metabolik lezyonların varlığı, örneğin, böbrek fonksiyonlarında bir ra-
hatsızlık sırasında oluşan lezyonlar.

Bu, kalp kasının nekrozu, yüksek tansiyon ve arterioskleroz eğilimi açısından potansiyel 
bir risk oluşturur.

Kanser tedavisinde, yüksek bir sodyum konsantrasyonu, genel metabolizmanın nor-
malleşmesinin önünde bir engeldir.
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Potasyum (K)

İşlevleri

➤ Ana hücre içi elektrolit sıvısıdır: Hücrenin su içeriğini düzenler.

➤ Sinir impulslarının iletilmesinde ve kardiyak kontraktilitede önemli bir rol oynar.

Kaynakları

Potasyumun başlıca kaynakları kurutulmuş meyveler, yağlı bitkiler, taze sebzeler, bak-
lagiller, brüksel lahanası, mantarlar, balıklar, kepekli tahıllar, muz ve elmadır.

Potasyum fazlalığı

Potasyum fazlalığının belirtileri:

➤ Kardiyak aritmi (çarpıntı, ekstrasistol)

Yorumlama:

Özel durumlar dışında fazla potasyum neredeyse hiç görülmez:

➤ Aşırı dozda potasyum alımı

➤ Potasyum tutucu diüretiklerin yan etkileri,

➤ Şiddetli böbrek yetmezliği,

➤ Şiddetli dehidrasyon

Potasyum eksikliği

Potasyum eksikliğinin belirtileri:

➤ kas gücünde azalma

➤ kramp

➤ taşikardi, ekstrasistol

➤ kabızlık

➤ bitkinlik

➤ sinirlilik, kafa karışıklığı.
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Yorumlama:

Potasyum eksikliği iki anlama gelebilir:

1) Uzun süreli stres potasyum ihtiyacını arttırmaktadır (potasyum eksikliği genellikle 
magnezyum eksikliği ile birlikte ortaya çıkar)

2) Tüm Organizma boyunca metabolik lezyonların varlığı:

Geçici etki: 

Travma sonrası, bir ameliyat sonucu ve aşırı ishal sonrası ortaya çıkan potasyum eksik-
liği geçicidir.

Kalıcı etki: 

➤ Kanser

➤ Karaciğer veya kronik böbrek rahatsızlıkları

➤ Kalp hastalıkları

➤ Hipertiroid sonucu görülen eksiklik kalıcıdır.

Benzer şekilde, hücresel fonksiyonel kapasitenin normalleşmesi, karaciğer hastalığı ve 
kanserde potasyumun normalleşmesini gerektirmektedir.

Bakır (Cu)

İşlevleri

➤ Bakır (75 ila 150 mg) vücutta az miktarda bulunur.

➤ Özellikle çinko, manganez, demir ve magnezyum gibi diğer minerallerden ayrıştırı-
lamaz.

➤ Bakır, redoks işlemi için gerekli olan birkaç enzimin bileşenlerinden bir tanesidir.

➤ Protein ve hemoglobin sentezinde rol alır.

➤ Anti-enfektif etkiyi açıklayan retiküloendotelyal sistemi uyarır.

➤ Hücresel solunum zincirinde yer alır.

Kaynakları

Karaciğer, deniz ürünleri, kepekli tahıllar ve sebzelerde bulunur.
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Çinko (Zn)

İşlevleri

➤ Çinko, 200’den fazla enzimatik reaksiyonun kofaktörüdür. Redoks reaksiyonu, so-
lunum, hücre bölünmesi ve birçok metabolizma işleminde rol alır: karbonhidrat, 
protein, nükleik asit sentezi.

➤ Çinko çeşitli hücre çoğalması işlemlerinde gereklidir:

 ■   Doğurganlık: sperm oluşumuna katılır

 ■   Büyüme: büyüme hormonunun sentezinde

 ■   Bağışıklık: bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gerekli (timus)

 ■   İyileşme: Cildin, saçın ve tırnakların yenilenmesinde rol oynar.

Kaynakları

İstiridye, çinko açısından en zengin besindir. Et, balık, deniz ürünleri, sebzeler ve bakla-
giller, tam tahıllar, fındık, buğday tohumu, yumurta sarısında da bulunur.

Krom (Cr)

İşlevleri

➤ B3 vitamini ve iki amino asit ile ilişkili olan krom, GTF (glikoz tolerans faktörü) olarak 
bilinen organik bir komplekstir. Bu faktör, kan glikozunun kontrol edilmesinden 
sorumlu olan pankreas hormonlarının düzenlenmesinde rol oynar.

➤ Bu GTF kompleksi ayrıca lipit metabolizmasını etkiler ve kolesterolü azaltır.

Kaynakları

En iyi krom kaynağı, bira mayasıdır. Organik kepekli tahıllar, deniz ürünleri, istiridye, 
karaciğer, tavuk, sığır eti, patates, elma, muz, ıspanak, tereyağı ve kekik en iyi krom 
kaynaklarındandır.

Krom fazlalığı

Krom fazlalığının belirtileri sadece zehirlenme vakalarında gözlemlenir:
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➤ dermatit, ülser, nazal septumun perforasyonu,

➤ böbrek disfonksiyonu.

Yorumlama:

Krom fazlalığı nadirdir ve genellikle toksikolojiktir, krom tuzlarıyla çalışan işçilerde daha 
çok görülür: mürekkep, litografi ekipmanları, çimento tozu, korozif çözümler, Krom 
banyoları, krom pigment fabrikaları.

Krom eksikliği

Krom eksikliğinin belirtileri:

➤ şiddetli şeker isteği, hipoglisemi, diyabet.

➤ Katarakt, korneal opaklaşma

Yorumlama:

Vücuttaki krom miktarı yaşla birlikte azalır. Şeker ve rafine edilmiş un tüketimi, kromun 
ortadan kalkmasını hızlandırır.

Rafine gıdalar ve yoğun tarım, gıdalardaki kromun varlığını azaltır.

İyot (I)

İşlevleri

➤ İyot özellikle tiroid bezinde yoğunlaşır ve tiroid hormonları T3 (triiyodotironin) ve 
T4’ün (tiroksin) oluşumunda rol oynar.

Kaynakları

Yenilebilir algler önce gelir, daha sonra deniz ürünleri ve birçok balık, iyotlu tuz ve yu-
murta.

➤ Deniz yosunundan ayrıştırılmıştır ve tekstür maddeleri olarak kullanılırlar. İyot gıda 
ürünleri endüstrisinde yoğun olarak bulunur. Tatlıların, sütlü tatlıların, kremaların 
ve et ürünlerinin yapımında kullanılan agarlarda (E406), alginatlarda(E401 ve 402) 
ve karajenanlarda iyot bulunmaktadır.

➤ Eritrosin (E127), takviyeli tahıllarda, meyve şurubu veya şekerlemelerde, krem ve ha-
mur işlerinde kullanılan bir boya maddesidir.
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➤ Tarımda yoğun bir şekilde ve aynı zamanda büyük ölçüde dezenfektan olarak ve 
sığır, tavuklar için mineral gıda olarak iyotlu türevler kullanılmaktadır. Süt ürünleri 
ve yumurtalar gibi hayvansal yan ürünler, yüksek oranda iyot konsantrasyonlarına 
sahiptirler.

Selenyum (Se)

İşlevleri

Bu majör antioksidan ile ilgili çeşitli çalışmalar, birçok hastalıkta koruyucu ve önleyici 
rolü olduğunu göstermiştir.

➤ Hücre içi savunmanın anahtar enzimi olan glutatyon peroksidaz, serbest radikalle-
rin saldırısına bağlı olarak hücre zarını ve nükleusu oksidasyona karşı korur. Selen-
yum, glutatyon peroksidazın koenzimidir.

➤ Hücreleri zararlı serbest radikallerden ve aynı zamanda ağır metallerin (arsenik, 
cıva, kadmiyum ve kurşun), alkol, tütün dumanı ve çeşitli atmosferik kirliliğin toksik 
etkilerinden koruyan güçlü bir antioksidandır.

➤ Antioksidan ve immunostimulan aktivitesi nedeniyle kansere karşı koruma sağlar.

➤ Selenyum E vitamini ile kombine olarak, antikorların oluşumunu indükler ve kro-
mozomların oksidatif hasara uğramasını önler. Böylece, E vitamini ile birlikte, B len-
fositlerinin aktivasyonunu ve çoğalmasını artırarak ve T hücrelerinin işleyişini güç-
lendirerek bağışıklığı artırır.

➤ Optimal miktarda kırmızı kan hücresini kontrol ederek, trombosit agregasyonunu 
standartlaştırarak ve yağ metabolizmasını hızlandırarak kardiyovasküler hastalıkla-
ra karşı koruma sağlar. Ayrıca kan basıncı ve nabız için düzenleyici bir ajandır.

Kaynakları

Bitkisel proteinler, örneğin tam tahıllar (kahverengi pirinç, beyaz pirinçten 15 kat daha 
fazla selenyum içerir!) Seleno-metionin içerir. Miktarı, tohum katının kalitesine bağlı-
dır. Hububatlar arasında büyük miktarlarda selenyum sağlayan buğday, yulaf ve müsli 
vardır. Kırmızıbiber, sarımsak ve soğan ve bazı mantarlar (porcini ve lepiotas) en çok 
selenyum içeren gıdalardır. Bunu kuru üzüm, bezelye, mercimek ve kereviz takip eder. 
Bakliyat, pişirildikten sonra yeşil sebzelerden ortalama altı kat daha fazla selenyum içe-
rir. Selenyum açısından en zengin etler karaciğer, dana, böbrek ve tavşandır. Taban, al-
bacore ton balığı ve somon gibi bazı balıklar nispeten büyük dozlar içerir. Ayrıca deniz 
mahsullerinde, balıklarda ve midye, istiridye ve karides gibi kabuklu deniz hayvanların-
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da da bulunurlar. Yumurta sarısı, maya ve yağlarda önemli miktarda bulunur; araların-
da zeytinyağı en zengin olanıdır. Meyve ve sebzeler neredeyse tamamen selenyumdan 
yoksundur.

Kükürt (S)

İşlevleri

➤ Sülfür farklı amino asitlerin bileşiminde yer alır.

➤ Özellikle bağ dokusunda birçok metabolik fonksiyonda yer alır ve sıklıkla artrit veya 
osteoartritte önerilir.

➤ Antialerjik özelliklere (manganez gibi) sahiptir ve cilt hastalıkları, egzama ve der-
matitte çok yararlı olabilir.

Kaynakları

Yumurta, süt, yaban turpu, soğan, sarımsak, kırmızıbiber, maya, soya, baklagiller ve or-
ganik tam tahıllar en önemli Kükürt kaynaklarıdır.

Demir (Fe)

İşlevleri

➤ Demir solunum reaksiyonlarına dahil olur: Akciğerlerden organlara oksijenin bağ-
lanması ve taşınmasında önemli rol oynayan kırmızı kan hücrelerindeki hemoglo-
binin bir bileşenidir.

➤ Miyoglobin oluşumuna katılır (kaslardaki oksijenin depo formunun solunum pig-
menti).

➤ Elektron transferinde rol oynayan birçok solunum zinciri enziminin oluşturulma-
sında rol oynar.

Kaynakları

Özellikle karaciğer, kırmızı et, beyaz et, iç organ etleri, deniz ürünleri, balık, yumurta 
sarısı, kuru meyve ve baklagillerde (mercimek) bulunur.
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Manganez (Mn)

İşlevleri

➤ Bu iz element esas olarak kemiklerde, karaciğerde, pankreasta, böbreklerde ve 
böbreküstü bezlerinde bulunur, ayrıca glikoz ve lipid metabolizmasının düzenlen-
mesine, vücudun serbest radikallere karşı savaşmasına ve bağ dokusu, kemikler, 
eklemler ve kolesterol sentezine yardımcı olur.

➤ Ayrıca anti-alerjiktir.

Kaynakları

Yağlı meyveler, fındık, tohum, baklagiller, pancar, zencefil, yonca, çay ve organik ke-
pekli tahıllada bulunur.

Manganez fazlalığı

Manganez fazlalığının belirtileri:

➤ zihinsel bozukluklar, zihinsel aktivitede azalma, yargı bozukluğu,

➤ hafıza zayıflığı, Parkinson hastalığına benzer nörolojik bozukluklar

Yorumlama:

Yüksek Manganez alımı nadirdir ve en muhtemel nedeni işyeri zehirlenmeleri olsa bile 
kuyu suyunun kirlenmesi vakaları da sebep olabilmektedir.

Manganez eksikliği

➤ Alerji, egzama, kurdeşen, saman nezlesi,

➤ Sabah Yorgunluğu

➤ Kas-iskelet ağrısı,

Yorumlama:

Manganez eksikliği, rafine tahılların yüksek tüketimi ve tarımsal toprağın fakirleşmesi 
nedeniyle her zaman gıda kaynaklıdır.

Bu gibi durumlarda bütün tahıllar, karabuğday, sert kabuklu yemişler, sebzeler, yeşil 
yapraklı sebzeler, tohumlar ve buğday tohumu gibi manganez bakımından zengin gı-
daların alımını arttırınız.
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Vanadyum (V)

İşlevleri

➤ Hücresel redoks süreçlerinde (tiroid, gonad, böbrek ve karaciğer) yer alır.

➤ Lipitleri düzenler: çoklu doymamış yağ asitleri koruyucusu görevi görür.

➤ İnsülinin etkinliğini arttırır ve lipitleri düzenler.

➤ Çoklu doymamış yağ asitleri koruyucusu gibi davranır ve bu nedenle kendini hi-
poglisemik ve hipolipidemik bir anti-diyabetik olarak sunar.

Kaynakları

Doymamış bitkisel yağ, karabiber, tam tahıllı hububat (karabuğday, yulaf, pirinç), et, 
süt ürünleri, kabuklu deniz ürünleri, kabuklular, yumurtalar, havuçlar, lahana, turp en 
önemli Vanadyum kaynaklarıdır. Meyve ve sebzelerin vanadyum içeriği, toprak ekimi-
nin vanadyum içeriği ile doğru orantılıdır.

Bor (B)

İşlevleri

➤ Kemikleri sağlıklı tutmak ve osteoporoz ve kemik demineralizasyonunu önlemek 
için vücuttaki kalsiyum dengesinin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca hipertansi-
yon, ateroskleroz ve osteoartritte de rol oynar.

➤ Birçok çalışma, borun östrojen replasman tedavisi gibi postmenopozal kadınlarda 
östrojen seviyelerini artırabildiğini göstermektedir.

Kaynakları

Bu gıdalar mükemmel bor kaynaklarıdır: elma, armut, üzüm, hurma, kuru üzüm ve 
balık avlama, özellikle baklagiller ve soya fasulyesi, badem, yer fıstığı, fındık ve bal.

Kobalt (Co)

İşlevleri

➤ Bağırsak florası ile B12 vitamininin sentezini kontrol eder; bu sayede kırmızı kan 
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hücrelerinin üretiminde de rol alır.

➤ Otonom sinir sistemi (orto ve parasempatik) regülasyonunda yer alır, bu da perife-
rik dolaşımda sindirim ve vazodilatatik hareket üzerindeki etkisini açıklar.

Kaynakları

Tavuk, peynir, deniz ürünleri, baklagiller ve tam tahıllı hububatlar, yumurta sarısı, balık, 
karaciğer, lahana ve kök sebzeler en önemli kobalt kaynaklarıdır.

Molibden (Mo)

İşlevleri

➤ Protein metabolizmasında (azot fiksasyonu) ve hücre bölünmesinde rol oynar.

➤ Minerallerin ilgili yerlere iletilmesini sağlar (diş çürüklerinin önlenmesi).

Kaynakları

Tam tahıllar, baklagiller, sebzeler ve karaciğer.

Lityum (Li)

İşlevleri

➤ Lityum, zihni ve duyguları stabilize eder. Manik depresyon, duygudurum ve davra-
nış problemleri gibi psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılır.

Kaynakları

İçme suyu, deniz yosunu ve kırmızı pancar.

Germanyum (Ge)

İşlevleri

➤ Bazı çalışmalar, organik germanyum bileşenlerinin bağışıklık sistemi üzerinde bir 
etkiye sahip olduğunu ve tümör büyümesini inhibe ettiğini göstermiştir.
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➤ 1866 yılında bir Alman kimyager tarafından keşfedilen germanyumun, Japon bir 
fizikçi olan Dr. Asai tarafından “germanyum bis-karboksietil seskioksit” (GE CH2 CH2 

COOH)2 O3 olarak organik sentezi gerçekleştirildi. Her organik germanyum mole-
külüne bağlı olan üç oksijen atomundan oluşur.

➤ Germanyum Oksijenatör gücü: gıdaların enerjiye dönüşümü sayesinde, karbondi-
oksit (CO2) (solunumla elimine edilen) ve su (H2O) oluşturmak için oksijen (O2) ile 
birleşen ve daha sonra idrarda elimine edilen hidrojen (H2) oluşur. Hidrojen, vücudu 
asitlendiren bir kirleticidir. Daha fazla hidrojen onu ortadan kaldırmak için daha 
fazla oksijen biriktirir. Oxygenator gücü ile germanyum güçlü bir dehidrojenatör-
dür. Kanser hücrelerinin düşük oksijen ortamında büyüdüğü bilinmektedir. Tümör 
dokusunun oksijenasyonunun arttırılması, bağışıklık sisteminin reaksiyonuna karşı 
kanser hücrelerinin direncini azaltır.

Kaynakları

Ravent, kereviz, brokoli, sarımsak, soğan, domates suyu, lahana turşusu ve shiitake 
mantarında bulunur.

Florür (F)

❖ Bilinen en reaktif elementlerden biri olan flor ayrıca elementlerin periyodik tablo-
sundaki ilk halojendir. 

Florürün sağlık üzerindeki etkileri

Tuz ve diş macununda, düşük miktarlarda, çürükleri önlemek için florür vardır. Florür, 
kemiklerin gücünün korunmasında önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, büyük mik-
tarlarda tüketilirse, osteoporozun yanı sıra çürüklere de neden olabilir. Element ayrıca 
böbreklere, kaslara ve sinirlere zarar verebilir. Difluor gazı, düşük konsantrasyonlarda, 
gözlerde ve burunda tahrişe neden olur; yüksek dozlarda ölümcüldür.

Florürü dişlerimizin müttefiki olarak görüyoruz. Dişhekimleri tarafından kullanımı teş-
vik edilen florür, diş çürüklerine karşı savaşmak için gerekli görünmektedir. Ama günü-
müzde bu konu gittikçe tartışmalı bir hal almaktadır. 

Halk sağlığı sorunu yaratan bir kimyasal mı?

Florür, önemli bir halk sağlığı sorunu yaratan on kimyasaldan biridir. Florür için, asbest 
veya arsenik gibi diğer toksik maddelerle birlikte, 2010 yılında WHO alarm çalmaktadır. 
Doğru şekilde kullanılan flor bazlı ürünler çürüklerin ortaya çıkmasını önleyebilir. Öte 
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yandan, aşırı alım hastalığa neden olabilir.

Onların arasında:

➤ Diş florozu: Fazla florür dişlerde leke, beyazımsı veya kahverengi renklere neden 
olur. Bu durumu tedavi etmek için herhangi bir yöntem yoktur.

➤ Kemik florozu: Aşırı florür birikimi kemiklerin yapısında değişikliklere neden olur. 
Daha kırılgan ve hassas hale gelirler. 

Fransa’da yapılan bir çalışmada 4/12 yaş grubundaki çocukların %45’inin aşırı florür alı-
mına sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Çay poşetleri, musluk suyu da florür içermektedir.

Florür, diş macununda olması gerektiği şekilde yüksel miktarda kullanılmaya başlandı. 
Amerikan şirketi Alcoa (alüminyumun ekstraksiyonu konusunda uzmanlaşmış) için ça-
lışan bir laboratuvar, dişlere olan faydalarını vurgulamaktadır. Bu madde o zamandan 
beri piyasaları çocuklara reçete edilen noktaya kadar işgal etti. 2008’den beri ise Fran-
sa’da yasaklanmıştır.

➤ Çocuklar için aşılmaması gereken oran: günde 1 miligram

➤ Yetişkinler için aşılmaması gereken oran: günde 4 miligram

Ancak bu maksimum doz hızla aşılabilir. Diş macununa ek olarak, çay, musluk suyu 
veya sofra tuzu gibi bazı gıdalarda florür bulunur. 

Ayrıca gıda ambalajında, mutfakta kullanılan teflon kaplamalarda veya su geçirmez 
giysi veya ayakkabılarda da bulunur. Günümüzde Perflorlu bileşiklere (PFC) karşı savaş 
ilan edilmiştir.

Sodyum florür, uzun zamandır intelektüel fonksiyonların büyük bir bastırıcısı olarak 
bilinmektedir. Özellikle Japonya’da metroya yapılan ünlü saldırıda kullanılan Prozac ve 
Sarin gazının bileşenlerinden biridir. Birçok bağımsız bilimsel kanıt, sodyum florürün 
uzun vadede çeşitli zihinsel bozukluklara neden olduğunu ve insanları uzun ömürlülü-
ğü azaltmaya ve kemik yapısına zarar vermenin yanı sıra uysal ve bazen de aptalca hale 
getirdiğini göstermiştir. Bu sodyum florür, çocuklarınızın kullandığı diş macununda 
bulunan “Florür” dür.
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ORANLAR

Ca/Mg oranı

❖ Normal aralık 7.85 ile 18.25 arasındadır.

Artan Ca/Mg oranı

Kalsiyum ve / veya magnezyum fazlalığının göstergesidir. Bu durumda aşağıdakiler 
aranır:

➤ Osteoporoz

➤ Parodontoz 

➤ Hipertiroidizm veya hiperparatiroidizm

➤ Bir kardiyovasküler problem

Azalan Ca/Mg oranı

Kötü kalsiyum asimilasyonunun ve / veya aşırı magnezyum varlığının göstergesidir. Bu 
durumda aşağıdakiler aranır:

➤ A vitamini eksikliği

➤ Fiziksel hareketsizlik ve egzersiz eksikliği

➤ Hipoparatiroidizm 

➤ Gastro intestinal hastalıklardan ötürü rahatsızlık veren kalsiyum emilimi: yüksek 
proteinli diyet veya çok düşük kalorili diyet, bağırsak hastalığı (Crohn hastalığı, ül-
seratif kolit)

Ca/P oranı

❖ Normal aralık 1,65 ile 4,15 arasındadır.

Artan Ca/P oranı

➤ Bu, kalsiyum blokajını doğrular, bu da muhtemelen fosfor eksikliği ve aşırı D vita-
mini nedeniyle zayıf kalsiyum kullanımını gösterir.

➤ Yüksek Ca/P oranı, kemik oluşumunu bozabilir, paratiroid fonksiyonunda bir azal-
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ma oluşturabilir ve manganez eksikliğine neden olabilir.

Azalan Ca/P oranı

Kötü kalsiyum emiliminin ve / veya fazla fosforun göstegesidir. Bu durumda aşağıda-
kiler aranır:

➤ C vitamini ve K vitamini eksikliği

➤ Fiziksel hareketsizlik ve egzersiz eksikliği

➤ Aşırı fosfat tüketimi (gazlı içecekler)

➤ Gastro intestinal hastalıklardan ötürü rahatsızlık veren kalsiyum emilimi: yüksek 
proteinli diyet veya çok düşük kalorili diyet, bağırsak hastalığı (Crohn hastalığı, ül-
seratif kolit)

K/Na oranı

❖ Normal aralık 0.45 ile 0.75 arasındadır.

❖ Sodyum (Na) hücre dışı sıvıdaki ana mineraldir.

❖ Potasyum (K) ise hücre içi sıvının ana mineralidir.

Azalan K/Na oranı

Hücre içi sodyumda bir artış olması, çoğunlukla hücre dışı sodyumdaki bir artışla bağ-
lantılıdır. Hücre içi potasyumda da bir düşüş gözlemlersek, K / Na oranı azalır ve aşağı-
dakiler aranmalıdır:

➤ Aşırı tuz tüketimi

➤ Diüretik kullanmak (potasyum tutucu diüretikler değil)

➤ Hipertansiyon

➤ Kronik stres (aldosteronizm: sodyum retansiyonu ve potasyum sızıntısı)

Artan K/Na oranı

Gözlenen K / Na oranı artışı belirli durumlarda geçerlidir:

➤ Adrenal yetmezlik

➤ Böbrek yetmezliği

➤ Tuzsuz diyet (potasyum tutucu diüretiklerin tüketimi)
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Cu/Zn oranı

❖ Normal aralık 0.11 ile 0.17 arasındadır.

❖ Bu konuda önemli indeks: Klevay indeksidir.

Artan Cu/Zn oranı

➤ Kanser vakalarında takip edilmesi çok önemli bir bağışıklık indeksidir. Bu oran ge-
nellikle kanserde yükselir (kan grubu A hastaları hariç). İndeksin normale dönüşü, 
kanser hastasının daha iyi bir bağışıklık durumunda olduğu anlamına gelir.

➤ Crohn hastalığı

➤ Kronik, ilerleyen artrit

➤ Bazı şizofreni tipleri (hipohistaminikler)

Azalan Cu/Zn oranı

➤ Koroner kalp hastalığı olgularında takip edilmesi çok önemli bir indekstir. Anjina 
durumunda, oran ne kadar azalırsa, infarkt o kadar yakın olur. İndeksin normale 
dönmesi, hastanın kardiyak durumunda bir iyileşme olduğu anlamına gelir.
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AĞIR METAL TEST RAPORU

Alüminyum (Al)

Kaynakları

➤ Musluk suyu, içme suyu üreten atık su arıtma tesislerinde, sudan mikroorganizma-
ları ve organik maddeleri yok etmek için alüminyum sülfat kullanılabilir.

➤ Tencereler veya bazı belirli ambalajlar (alüminyum folyo veya alüminyum tepsi rulo-
ları) gibi mutfak eşyaları gıdada alüminyum bırakmaktadır (Örneğin, gece boyunca 
alüminyum folyoda depolanan 100 gram domates 6, 5 mg kadar alüminyum içere-
bilir). Kutulu konserve yiyecek ve içeceklerde de benzer durumla söz konusudur.

➤ Yumurta beyazlarından yapılan ve gıdalarda kullanılan gıda katkı maddeleri (E173) 
ve antikoagülanlarda (E520 - E521-E522-E523) alüminyum bulunmaktadır. Kurutul-
muş gıda tozlarında (süt, kahve ve çorba tozları, tuz ve rafine edilmiş endüstriyel 
peynir) génoiseries-E555 ve E554-E556-E559’daki E541 gibi katkılarda bulunur.

➤ Bazı diş macunları ve deodorantlar gibi kozmetikler alüminyum klorür içerir.

➤ Çoğu aşı, hastaların bağışıklık yanıtını daha iyi hale getirmek için bir yardımcı mad-
de olarak kullanılan alüminyum hidroksit içerir.

➤ Bazı ilaçlar, birçok antasit ve Maalox® (200 mg) gibi ilaçlar yüksek dozlarda alümin-
yum hidroksit içerir.

Alüminyum fazlalığının belirtileri

➤ Alüminyum beyin için zehirlidir ve hafıza kaybı ve Alzheimer hastalığına neden 
olabilir. Birkaç çalışma, Alzheimer hastalığı geliştirme riskinin, alışılmadık derece-
de yüksek miktarda alüminyum tüketen insanlarda sekiz kat daha fazla olduğunu 
göstermektedir.

➤ Kalsiyum ve fosfor emilimini engelleyebilir. Bu, kemiklerin (rikets) büyümesini ve 
kemik yoğunluğunun azalmasını (osteoporoz) önler.

➤ Toksisite ayrıca kas ağrılarına, anemiye, sindirim bozukluklarına, karaciğer fonksi-
yon bozukluğuna, kolik ve böbrek yetmezliğine de yol açabilir.

➤ Semptomlar hafif bir ateş ile kas ağrısı ve yorgunluk olan inflamatuar kas hastalığı 
(makrofagöz miyofaskitis). Bu hastalara uygulanan kas biyopsileri (hücre örnekleri), 
daha sonra, alüminyum içeren bir aşı aldıkları kas içerisinde anormal bir alümin-
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yum konsantrasyonunun varlığını ortaya çıkarmaktadır.

➤ Bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etki: otoimmün hastalıkların birincil nedeni

Antimon (Sb)

Kaynakları

➤ Kontaminasyonun ana yolu, polietilen tereftalat (PET) gibi plastik kaplarda sakla-
nan şişelenmiş maden suyunda ortaya çıkan antimonun, PET için bir polimerizas-
yon katalizörü olarak kullanılması ve PET’ ten maden suyuna geçmesidir. Antimon 
konsantrasyonu, suyun plastik kapta kaldığı süreyle orantılıdır.

➤ Antimon, daha fazla sertlik ve korozyona karşı daha fazla direnç kazandıran birçok 
alaşımın bileşiminde kullanılır.

➤ Ayrıca tekstilde yanmayı geciktirici olarak kullanılır.

Antimon fazlalığının belirtileri

Antimon ile kronik zehirlenme aşağıdakilerle karakterizedir:

➤ Üst solunum yollarında tahriş (rinit, larenjit, traktitis).

➤ Kardiyovasküler problemler (hipertansiyon, aritmi…)

➤ Sindirim bozuklukları (gastroenterit).

➤ Sinir sistemi bozuklukları (baş ağrısı, psikolojik zarar ...).

➤ Bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etki: otoimmün hastalıkların birincil nedeni.

Gümüş (Ag)

Kaynakları

Gümüş zehirlenmesi çeşitli şekillerde gerçekleşir:

1) Gümüş ile iç içe olmak zorunda kalan fotoğrafçılarda ve kuyumcular gibi profesyo-
neller arasında yaygındır.

2) Temas yoluyla: cilt veya mukoza zarlarından gümüş tuzlarının uzun süreli emilimi. 
Gümüş tuzları bazı ilaçların bileşimini oluşturur (fitiller, burun damlaları, göz dam-
laları, deri dezenfektanı, gümüş nitrat, mide sargıları vb.).
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Gümüş fazlalığının belirtileri

➤ Cildin mavimsi veya siyahımsı pigmentasyonu (argyria)

➤ Solunum güçlüğü

➤ Çarpıntı 

➤ Ödem. 

Bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etki: otoimmün hastalıkların birincil nedeni

Arsenik (As)

Kaynakları

➤ Arsenik, biyosferde geniş çapta dağıtılmış bir eser elementtir. Bazı bölgelerde, top-
rak ve sudaki arsenik seviyeleri, doğal olarak veya insan aktivitelerinin bir sonucu 
olarak çok yüksektir. Aslında, arsenik tarımda bir böcek ilacı olarak kullanılmakta-
dır. Esas olarak hububat (pirinç veya buğday), sebze ve deniz ürünlerinde bulunur.

➤ Arsenik daha küçük ölçeklerde, cam ve pigment gibi endüstrilerde, elektronik ci-
hazlarda ve alaşımlarda kullanılır.

Arsenik fazlalığının belirtileri

➤ Bitkinlik, uyuşukluk,

➤ Baş ağrıları, nöbetler,

➤ Kas ağrıları

➤ Periferik nöropati.

Baryum (Ba)

Kaynakları

Baryum bizim ortamımızda mevcut değildir. Sadece toprakta, fındıkta, deniz yosunu 
ve balık gibi gıdalarda ve bazı bitkiler bulunur. Baryuma daha fazla maruz kalma riski 
olan insanlar, baryum ile ilişkili endüstrilerde çalışanlardır:

➤ Otomobiller için ateşleme cihazları ve cam, seramik imalatında kullanılan nikel-bar-
yum parçaları için alaşım üretimi
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➤ Üretim yağları, pestisitler, korozyon inhibitörleri, sondaj sıvıları, su yumuşatıcılar ve 
şeker endüstrisi ve kâğıt

➤ Sentetik kauçuk vulkanizasyonu, rafine hayvan ve bitkisel yağlar ve boyama fresk-
leri

➤ Suni mermer, optik gözlük ve elektrot imalatı

➤ Pigmentler, vernikler ve renkli cam üretimi

➤ Tekstil endüstrisi için ve alüminyumun rafinasyonunda boya ve finiş üretimi

Baryum fazlalığının belirtileri

➤ Çoğunlukla kontraktilitede artış gösteren tüm kaslarda uzun süreli uyarıcı etki: 

 ■   Kalp, düzensiz kasılmalar, ekstrasistoller, anjina 

 ■   Gastrointestinal sistem: karın krampları

➤ Bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etki: otoimmün hastalıkların birincil nedeni

Berilyum (Be)

Kaynakları

Berilyum birçok endüstride mevcuttur (metalurji, havacılık, mücevher, diş, optik, elekt-
ronik atık geri dönüşümü ...). En çok risk altında olan sektörler şunlardır:

➤ Metal endüstrisi: bazı alaşımlarda bulunur

➤ Elektronik bileşenlerin imalatı: CFL’lerde bulunur (enerji tasarruflu ampuller)

Berilyum fazlalığının belirtileri

Berilyum ile kronik zehirlenme aşağıdakilerle karakterizedir:

➤ Berilyum tahriş edici, alerjik ve kanserojendir (gastrointestinal kanser).

➤ Berilyum ile zehirlenme kronik berilyum hastalığına, solunum hastalığının bir mes-
lek hastalığı olarak kabul edilmesine neden olur ve aşağıdakilerle karakterize edilir:

 ■   İlerleyen solunum yetmezliği

 ■   Kilo kaybı, yorgunluk

➤ Bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etki: otoimmün hastalıkların birincil nedeni
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Bizmut (Bi)

Kaynakları

Bizmut, dökme demir kaynak üretiminde ve düşük toksisiteye sahip kuş peletleri ve 
balık oltası kurşunları gibi eriyebilir alaşımlarda kullanılır. Bazı bizmut bileşikleri de ilaç 
endüstrisinde üretilmekte ve kullanılmaktadır:

➤ Rectovasol anti-hemoroid ilaç

➤ Bazı anti ülser ilaçlar anti Helicobacter pylori

Bizmut fazlalığının belirtileri

➤ Asteni

➤ Hafıza kaybı

➤ Uykusuzluk hastalığı

➤ Baş ağrısı

Kadmiyum (Cd)

Kaynakları

➤ Sigara içenler için, en önemli kadmiyum maruziyeti sigara dumanıdır.

➤ Sigara içmeyenler için, en büyük kadmiyum kaynağı besinlerdir. Bunun nedeni, 
kadmiyumun gıda ürünlerinde eser miktarda bulunmasıdır: toprakta bulunan 
kadmiyum, sebzeler tarafından kolayca emilir. Aynı zamanda otomobillerden çıkan 
egzoz dumanında bulunur.

➤ Kadmiyum esas olarak şu alanlarda kullanılır:

 ■   Şarj edilebilir nikel kadmiyum pilleri, güneş pilleri,

 ■   Elektrikli ev aletleri,

 ■   Plastikte, gözlüklerde, pigment olarak seramik,

 ■   Ressam boyaları

 ■   Metalleri ve alaşımları korozyona karşı dirençli hale getirmek için kullanılan kap-
lamalar.
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Kadmiyum fazlalığının belirtileri

Kadmiyumdan kronik zehirlenme aşağıdakilerle karakterizedir:

➤ Kronik bronşit öyküsü olmayan pulmoner amfizem,

➤ Böbrek yetmezliği,

➤ Kemik kırıkları ritede artış

➤ Bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etki: otoimmün hastalıkların birincil nedeni.

Cıva (Hg)

Kaynakları

➤	 Cıva kontaminasyonunun çeşitli kaynakları vardır, ancak en belirgin kontaminas-
yon, diş dolgu malzemelerinden gelir. Ağzında sekiz adet metal dolgusu olan (Fran-
sız nüfusun ortalamasını temsil eden) bir kişi günde 15 mikrogram cıva ile kendin-
den geçer. Buna karşılık, hava kirliliği (fabrikalar) ve civa ile kontamine balıkların 
tüketimi ile ilgili cıva bulaşısı günde sadece 2 mikrogramdır. Ağız içerisinde dolgu 
hem mekanik aşınmaya hem de elektrokimyasal korozyona uğrar. Cıva esas olarak 
buhar şeklinde salınır ve vücuda solunum yoluyla girer. Birçok diş dolgusu olan 
insanın ağızdan çıkan hava ölçerken değerler, güvenlik endüstrisi tarafından kabul 
edilen standardın 480 katını aşıyor. Cıva, aşılarda koruyucu olarak da kullanılır. Ti-
yomersal, anti-enfektif ve koruyucu olarak işlev gören bir cıva tuzudur. Tiyomersal, 
bakteriyel ve fungal kontaminasyon riskini sınırlamak için, gelişimlerinin en başın-
dan itibaren aşılara dahil edilmiştir.

➤	 Diğer cıva kontaminasyonu kaynakları:

 ■   Balık ve kabuklu deniz ürünleri

 ■   Plastikler

 ■   Baskı mürekkebi, bazı boyalar,

 ■   Pestisitler, organo-cıva,

 ■   Neon ışıkları, enerji tasarruflu ampuller.

Cıva fazlalığının belirtileri

➤ Kas titremeleri, felç, kasılmalar,
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➤ Salivasyon, stomatit, periodontitis,

➤ Çocuklarda hiperaktivite ve dikkat bozuklukları,

➤ Otizm,

➤ Yorgunluk,

➤ Bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etki: otoimmün hastalıkların birincil nedeni.

Nikel (Ni)

Kaynakları

Nikel zehirlenmesi farklı şekillerde gerçekleşir:

1) Solunduğunda: metal işleme endüstrisinde veya büyük şehirlerde ve endüstriyel 
alanlarda çalışanlar arasında.

2) Yutma yoluyla: diş dolguları.

3) Temas yoluyla: takı kullanımı, nikel içeren paralara dokunma.

4) Nikel içeren protezler yoluyla: ortopedik implantlar, diş köprüleri, prostetik kalp ka-
pakçıkları, kalp pili.

Nikel fazlalığının belirtileri

Nikel alerjeniktir: nikel bazlı mücevherlerle temasın neden olduğu dermatitin farkında-
yız, nikel ancak astımı da destekleyebilir.

Nikel bir karsinojendir: kronik zehirlenme, solunum kanseri türlerinin (burun boşlukları 
ve akciğerlerin karsinomları) ve löseminin gelişimini destekler. Bağışıklık sistemi üze-
rinde rahatsız edici etkisi: otoimmün hastalıkların birincil nedeni.

Platin (Pt)

Kaynakları

Platin, belirli kanserlerin tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının (cisplatin) bile-
şimidir. Platin, takılarda, sıcaklık sensörlerinde ve elektrotların elektriksel direncinin 
üretimi için ve katalizörler ile diş alaşımları (petrol arıtımı, katalitik) ve bazı fotoğrafik 
işlemler vb. için kullanılır.
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Platin fazlalığının belirtileri

➤ Cilt tahrişi

➤ Solunum yolu tahrişi

➤ İşitme sorunları

➤ Bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etki: otoimmün hastalıkların birincil nedeni

Kurşun (Pb)

Kaynakları

Kurşun şu alanlarda geniş çaplı olarak kullanılmaktadır:

➤ Kurşun araba akülerinde

➤ İnşaat sektöründe kullanılan kurşun levhalar şeklinde

➤ PVC plastik içerisinde

➤ Mühimmatlarda

➤ Kristal ve seramiklerde

➤ Olta kurşunlarında

➤ Eski su borularında

➤ Bazı saç boyalarına

➤ Daha önce kurşun boyalarda bir pigment olarak ve benzinde oktan olarak kullanı-
lırdı. Bu kullanımlar 1990’lardan beri AB’de yasaklanmıştır. Kurşunlu benzinin geç-
miş kullanımı, toprak, su ve havada kurşun konsantrasyonlarının artmasına neden 
olmuştur.

Bazı yetişkinler ve büyük çocuklar yiyecek ve içecek içerisindeki varlığından ötürü ilk 
kez maruz kalıyor olabilirler, fakat evdeki toz ve pislikler, zeminde veya bahçede çokça 
oynayan genç yaştaki çocuklar için ana kaynaklardır.

Kurşun fazlalığının belirtileri

Satürnizm, kurşun zehirlenmesinin tüm endikasyonlarını ifade eder.

➤ Sinir sistemi üzerindeki etkileri:

 ■   Davranışsal sorunlar: hiperaktivite, dikkat eksikliği bozukluğu
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 ■   Zihinsel zayıflık

➤ Kemik iliği ve kan üzerine etkiler: Kurşun, hemoglobin sentezi için ihtiyaç duyulan 
birkaç enzimi bloke eder. Bu kan etkileri, kırmızı kan hücreleri sayısında bir düşüşe 
ve anemiye neden olur.

➤ Gastrointestinal: kabızlık veya ishal, ağızda metalik tat, karın ağrısı veya kramp.

➤ Bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etki: otoimmün hastalıkların birincil nedeni.

Talyum (Tl)

Kaynakları

Talyum bileşikleri, kızıl ötesi spektrometreler, kristaller ve diğer optik sistemler, fotosel-
ler, lambalar ve elektronik bileşenler içinde kullanılmaktadır. Ayrıca cam termometre 
ve bazı anahtarlarda cıva ile birlikte bulunur. Ayrıca yarıiletkenler ve miyokardiyal gö-
rüntüleme (talyum) üzerine yapılan araştırmalarda da kullanılmıştır. Hala kemirgenle-
rin (fareler ve fareler) yok edilmesi için kullanılmaktadır.

Talyum fazlalığının belirtileri

➤ Yorgunluk, iştahsızlık

➤ Baş ağrısı

➤ Depresyon

➤ Eklem ağrısı

➤ Saç dökülmesi

➤ Görme bozukluğu

➤ Bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etki: otoimmün hastalıkların birincil nedeni

Toryum (Th)

Kaynakları

Toryumun yiyecek, su ve havayı her yıl kirlettiği alanlar vardır. Her yıl binlerce silah 
(uranyum ve toryum kullanarak) dünyadaki askeri bölgelerde (örn. Fransa’da Bourges) 
test edilmektedir. Toryum ile temasta olabilecek kişiler aşağıdakiler arasındadır:
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➤ Madenciler

➤ Endüstriler: Ark kaynağı için elektrotlar, nükleer yakıtlar, seramik

Toryum fazlalığının belirtileri

Toryum intoksikasyonunun spesifik bir klinik belirtisi yoktur, ancak toryumun genetik 
materyali değiştirebilme özelliğine sahip olduğu ve özellikle akciğer, pankreas, karaci-
ğer ve kemik kanserini desteklediği bilinmektedir.

Gadolinyum (Gd)

Nadir bir toprak elementi olan gadolinyum, kendisini Finlandiyalı kimyager Gadolin’e 
saygı ile adlandırılan gadolinitten almıştır. 

Bazı krom çelikleri az miktarda gadolinyum ile daha sert hale getirilir. Gadolinyum-gal-
yum garnet lazer yapmak için kullanılır. Ek olarak, oksitlenmiş gadolinyum iyi bir nöt-
ron emicidir. Süperiletken alaşımların bileşimine girerken, aynı zamanda nükleer tıpta 
bir kontrast ajanıdır. 

Solunum, kalp atışı veya kas kasılması gibi bazı metabolik süreçlerde kalsiyum ile reka-
bet eden gadolinyum, bu rahatsızlıklardan kaçınmak için nükleer tıpta sadece karma-
şık formda bir kontrast maddesi olarak kullanılır.

Hayvan modellerindeki çalışmalar ve Gadolinyum dozları alan ve yaşamları boyunca 
böbrek hasarı öyküsü olmayan hastaların otoptik çalışmalarıyla doğrulanmıştır. Bu ça-
lışmalar, özellikle beyinde bir birikim olduğunu göstermiştir.

Depozisyonun kesin mekaniği henüz açıklanmamış olmasına rağmen, son veriler Ga-
dolinyumun normal beyin dokusu olan ve intrakraniyal patoloji öyküsü olmayan has-
talarda birikme yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Bu konuda bir çalışmanın 
yazarlarından birisi olan Mayo Kliniği’nden Profesör Robert J. McDonald göre: “Gadolin-
yum birikimi kafa içi anormalliklerden bağımsız olarak gerçekleşir. Nasıl yatırıldığı bi-
linmemektedir, ancak dünya çapında on milyonlarca hastayı etkileyebilir ve herhangi 
bir ek tanıyı belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. “

Kuzey Carolina Üniversitesi’ndeki bilim insanları, bu Gadolinyum birikimini tipik olarak 
ilişkilendiren “Gadolinyum biriktirme hastalığı” adı altında tanımlamalarını önermeye 
devam etti: kalıcı baş ağrıları, ağrı kemiği ve eklemi ve cilt altındaki yumuşak dokunun 
kalınlaşması.
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AĞIR METAL TEST RAPORU

A Vitamini

Fonksiyonu

➤ Büyümeyi destekler

➤ Görmeyi geliştirir (antixerophtalmic)

➤ Bağışıklık fonksiyonu

Eksikliğinin sonuçları

➤ Yetersiz büyüme

➤ Epitel değişikliği

➤ Görme bozukluğu

➤ Hemeralopi

Gıda kaynakları

Tereyağı, yumurta, süt, peynir, sakatat, havuç, koyu yeşil yapraklı sebzeler, turpgiller, 
bezelye …

%50’nin altında bir değer için ek destek ürünü kullanılması tavsiye edilir.

C Vitamini

Fonksiyonu

➤ Kollajen sentezi

➤ Noradrenalin Üretimi

➤ Kırmızı kan hücrelerinin üretimi

➤ Antiskorbütik Fonksiyonu

➤ Doğal bağışıklık savunmasının uyarılması

➤ Antioksidan

➤ Kurşun şelasyonu
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Eksikliğinin sonuçları

➤ İskorbüt

➤ Poli-enfeksiyonlar ve sepsis

➤ Kardiyovasküler hastalıklar ve yüksek tansiyon

Gıda kaynakları

Meyve ve sebzelerde, özellikle: kivi, turunçgiller, turpgiller, biber, çilek, frenk üzümü.

%50’nin altında bir değer için ek destek ürünü kullanılması tavsiye edilir.

E Vitamini

Fonksiyonu

➤ Antioksidan, özellikle A vitamini için

➤ Antienflamatuvar

➤ Doğurganlık

Eksikliğinin sonuçları

➤ Kısırlık

➤ Yenidoğan bebeklerde hemolitik anemi

Gıda kaynakları

Sızma zeytin veya kolza tohumu yağı, badem, fındık, fıstık, ıspanak, avokado.

B6 Vitamini

Fonksiyonu

➤ Lipidlerin ve amino asitlerin metabolizması

➤ Bağışıklık sistemini destekler ve homosisteini (arterlerde ve beyinde depolanan 
toksik madde) geri dönüştürür

➤ B3 vitamini ve taurin sentezi

➤ Magnezyum tutar
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Eksikliğinin sonuçları

➤ Cilt lezyonları

➤ Nörolojik bozukluklar (konvülsiyonlar)

➤ Polinöritis

Gıda kaynakları

Karaciğer, maya, buğday tohumu, mercimek, karnabahar, muz, et ve balık.

%50’nin altında bir değer için ek destek ürünü kullanılması tavsiye edilir.

B12 Vitamini

Fonksiyonu

➤ Nükleik asitlerin metabolizması

➤ Metiyonin sentezi

➤ DNA sentezi

➤ Anti-anemik (hematopoez için önemli fonksiyonu)

Eksikliğinin sonuçları

➤ Biermer anemisi

➤ Glossitis

➤ Nörolojik ağrı

Gıda kaynakları

Sakatat, sığır eti, kuzu, kabuklu deniz ürünleri, yağlı balık, yumurta, peynir.

%50’nin altında bir değer için ek destek ürünü kullanılması tavsiye edilir.

D Vitamini

Fonksiyonu

➤ Anti-raşitizm
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➤ Kalsiyum ve fosfor emilimini arttırır

➤ Bağışıklık sistemi (otoimmün hastalıklar ve kanser)

➤ Antienflamatuar fonksiyon

Eksikliğinin sonuçları

➤ Raşitizm

➤ Osteomalazi

➤ Hipoparatiroidizm

Gıda kaynakları

Somon, uskumru, ringa balığı, konserve sardalya gibi yağlı balıklar, morina karaciğeri 
ve gün ortasında 15 ila 20 dakika güneş ışığına maruz kalma (gömleksiz, yüz korunma-
lıdır), cildin hafif pembeye dönüşmesi yeterlidir.

%50’nin altında bir değer için ek destek ürünü kullanılması tavsiye edilir.

B9 Vitamini – Folik Asit

Fonksiyonu

➤ Pürin, pirimidin ve amino asitlerin sentezi

➤ DNA, RNA ve proteinlerin metilasyonu

➤ Homosisteini (arterlerde ve beyinde depolanan toksik madde) geri dönüştürür

Eksikliğinin sonuçları

➤ Sindirim sorunları

➤ Nörolojik Sorunlar

➤ Asteni

Gıda kaynakları

Yeşil sebzeler, mısır ve nohut gibi tohumlar, karaciğer…

%50’nin altında bir değer için ek destek ürünü kullanılması tavsiye edilir.
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OXIDATIVE STRESS / OKSİDATİF STRES

Oxidative Aggression / Oksidatif Saldırganlık

Bu indeks, karotenoidler, Gpx, TRx ve demir oksidasyonunun spektrofotometri ile hüc-
resel olarak ölçülen “oksidatif stresi” olarak değerlendirir.

	 ❖   Yeşil aralıkta veya kabul edilebilir aralığın alt sınırlarında olmalıdır (%0 ila %32). 
Bu, hastanın tamamen normal bir oksidatif stres tepkisine sahip olduğu anlamı-
na gelir.

	 ❖   Kabul edilebilir aralığın (%50) yarı sınırının ötesinde, hastalığın yaşı hasta yaşın-
dan daha hızlı ilerler.

	 ❖   Kırmızı (kötü) aralıkta (%67 ila %100), metabolizmada hastanın dokusunun ok-
sitlenmesien neden olan çeşitli elementler vardır. Antioksidanlar alarak bunları 
ortadan kaldırmak oldukça önemlidir.

Çeşitli antioksidanlar içeren komplekslerin sadece tek başına değil bir sinerji içerisinde 
tüketilmesi çok önemlidir.

Antioxidant Protection / Antioksidan Koruma

Bu indeks, Zn, Cu, Mn, Se ve Ge sonuçlarını içeren bir algoritmaya dayanmaktadır. Vü-
cudun çeşitli oksidasyon kaynaklarına karşı oksidatif korunma derecesini gösterir.

	 ❖   İyi oksidatif koruma için yeşil aralıkta (%67-100) olmalıdır.

	 ❖   Kabul edilebilir aralıkta (%33 ila %66), hasta savunmasızdır ve antioksidan almayı 
düşünmelidir.

	 ❖   Kırmızı (kötü) aralıkta (%0 ila %32), maalesef oksidasyona veya yaşlanma meka-
nizmalarına karşı daha fazla koruma yoktur. Eksikliği antioksidanlar ve esansiyel 
yağ asitleri alarak yeniden dengelemek çok önemlidir.

Antoxyd’in gibi sadece bir değil, farklı antioksidanları da içeren kompleksleri kullan-
mak çok önemlidir; Günde %65 EPA “Oméga 3” 4 kapsül kullanın (yemekler sırasında).

Bu tedavi dört ila altı ay boyunca alınır ve daha sonra yenilenir.
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ANTI-AGING SKIN / CİLT ANTI-AGING

Elasticity / Texture / Elastikiyet / Doku

Bu indeks, hastanın iyileştirme kapasitesinin yanı sıra “anti-aging” potansiyelinin duru-
munu ve optimal işlev için gerekli tüm bileşenlerin sağlanıp sağlanmadığını gösterir. 
Zn ve Si’ un durum değerlendirmelerinin sonuçlarını içeren bir algoritmaya dayanır.

Dikkat, bu indeks hastanın dengeli bir metabolizmayı sağlayabilecek doğru element-
lere sahip olup olmadığını gösterir.

Bununla birlikte, bu metabolik problemlere neden olan diğer unsurların olasılığını da 
inceler.

	 ❖   Yeşil renk, doku onarımı için iyi bir yeteneğe sahip olunduğunu gösterir.

Bununla birlikte, hasta mineraller / ağır metaller dışındaki faktörlere bağlı dermatolojik 
rahatsızlıklar yaşıyor olabilir.

	 ❖   Kabul edilebilir aralıkta bir sonuç elde edildiğinde, sağlıklı bir bireyde olması 
gereken mineraller ve iz elementler ve bağ dokuları biraz bozulmaya uğramış 
demektir.

	 ❖			Kırmızı (kötü) renk, iyileşme kapasitesinin ve bağ dokularının durumuna dahil 
olan minerallerin ve eser elementlerin yetersiz olduğu anlamına gelir, bu da 
uzun vadede gerekli doku rejenerasyonunu önemli ölçüde etkiler ve bu arada 
yüz bölgesindeki dokuların yaşlanma sürecini (kırışıklıklar) tesadüfen arttırır. 

Bu eksikliklerin temelde telafi edilmesi gerekmektedir, özellikle de çinko ve silisyum 
açığının kapatılması gerekmektedir. 

Aging Condition / Yaşlanma Durumu

Bu indeks, fizyolojik bir entegrasyonun eklendiği, esnek indikatör “esneklik / doku” nun 
sonuçlarını içeren bir algoritmaya dayanır (VKİ ve oksidatif stres).

Dikkat, bu indeks, hastanın doku yaşlanmasına neden olabilecek elementlere sahip 
olup olmadığını gösterir. Bununla birlikte, bu doku sorunlarına başka faktörler de ne-
den olabilir.

	 ❖   Yeşil renk, iyi bir anti-aging yetenek olduğunu gösterir.

Bununla birlikte, hasta mineraller / ağır metaller dışındaki faktörlere bağlı sağlık sorun-
larına sahip olabilir.
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	 ❖   Kabul edilebilir aralıkta bir sonuç elde edildiğinde, sağlıklı bir bireyde olması 
gereken mineraller, iz elementler, bağ dokuları ve anti-aging yetenekleri biraz 
bozulmaya uğramış demektir.

	 ❖   Kırmızı (kötü) renk, iyileşme kapasitesinin ve bağ dokularının durumuna dahil 
olan minerallerin ve eser elementlerin yetersiz olduğu anlamına gelir, bu da 
uzun vadede gerekli doku rejenerasyonunu önemli ölçüde etkiler ve bu arada 
yüz bölgesindeki dokuların yaşlanma sürecini (kırışıklıklar) arttırır.

Bu eksikliklerin temelde telafi edilmesi gerekmektedir, özellikle de çinko ve silisyum 
açığının kapatılması gerekmektedir. 

Fragility - Dermal deficiency / Dermatolojik Eksiklik

Bu indeks, Zn, Si, Fe, Mn, Cu, Cr ve Se durum değerlendirmelerinin sonuçlarını içeren 
bir algoritmaya dayanmaktadır.

Hastanın fonksiyonel durumunu, özellikle enzim dengesini ve bağırsak bariyerinin 
fonksiyonel seviyesini temel alarak, cildi ve yaşlanma sürecini etkileyen eksikliklerin 
olup olmadığını gösterir.

Kötü bir durumda ise, bu sadece emilimi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda “toksinler” 
ve “saldırgan maddelerin” bağırsak duvarından geçmesini ve eksikliklere neden olma-
sını da mümkün kılar.

Dikkat, bu indeks hastanın dermatolojik eksikliğe neden olabilen elemanlara sahip 
olup olmadığını gösterir.

Bununla birlikte, bu dermatolojik eksikliklere başka faktörler de neden olabilir.

	 ❖   Yeşil renk hastanın dermatolojik eksikliğinin olmadığını gösterir.

	 ❖   Kabul edilebilir aralıkta bir sonuç elde edildiğinde hastada, bağırsak sorunları 
başlar ve bu da dermatolojik eksikliklere yol açabilir.

	 ❖   Kırmızı (kötü) renk, hastanın, bağırsak sorunlarının neden olabileceği birçok ek-
siklikten etkilendiğini gösterir.

Bu eksikliklerin telafi edilmesi gerekirken, bağırsak iltihabının ana nedeninin (glüten) 
de azaltılmasının gerekli olduğu da unutulmamalıdır. 
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SLIMNESS / ZAYIFLIK

Fat Excess / Yağ Fazlası

Bu indeks, VKI (vücut kitle indeksi) artı Cr ve İyot sonuçlarını içeren bir algoritmanın 
hesaplanmasına dayanmaktadır.

Gerçekten de Cr ve I’un bozulması, bir lipit oluşumuna ve metabolik bozukluğa doğru 
bir eğilim gösterebilir. Ayrıca yüksek bir VKİ ve Oligoscan raporunda Cr & I’nin düşük bir 
çıkması, fazla yağlanma eğilimini gösterecektir.

Bu indeks, hastanın aşırı yağlanmaya neden olabilecek doğru elementlere sahip olup 
olmadığını gösterir.

Bununla birlikte, bu aşırı yağlanlamara başka faktörler de neden olabilir.

	 ❖   Aşırı yağlanma eğilimi olmadığının anlaşılması için yeşil renk göstermelidir.

	 ❖   Sarı kabul edilebilir aralıkta ise, hastanın hala aşırı yağlanma eğilimi olabilir.

	 ❖   Kırmızı (zayıf) durumunda, hasta aşırı yağlanma için güçlü bir eğilime sahiptir.

Uygun diyetle birlikte, bu yağları eritebilen cyro lipoliz cihazlarının kullanılması da 
önemlidir. 

HAIR - NAILS / SAÇ - TIRNAKLAR

Falling Tendency / Saç Dökülmesi Eğilimi

Bu indeks, Zn, Si, S ve Se durum değerlendirmesinin sonuçlarını içeren bir algoritmaya 
dayanmaktadır. Hastadaki bu 4 öğenin durumunun yetersiz veya bozuk olup olma-
dığını gösterir. Ortomoleküler tıp bu öğeleri saç dökülmesinde rol oynayan faktörler 
olarak kabul eder. Bir Oligoscan test sonucunda, hasta durumları aynı zamanda kişinin 
saç dökülme eğilimini de gösterir.

Dikkat, bu indeks hastanın saç dökülmesinden sorumlu olabilecek elemanlara sahip 
olup olmadığını gösterir.

Bununla birlikte, bu saç dökülmesine neden olan diğer unsurların (özellikle genetik 
veya hormonal faktörler) olasılığı göz ardı edilemez.

	 ❖   Yeşil renk saç dökülme eğilimi olmadığını gösterir.
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	 ❖   Kabul edilebilir bir miktara ulaşıldığında, hasta saç dökülme eğilimi gösterebilir.

	 ❖   Hastanın saç dökülmesinden etkilenmesi durumunda, kırmızı (kötü) renk, olası 
bir neden olarak Zn, Si ve Se eksikliğini gösterir.

Bu nedenle Zn, Si, S ve Se’nin eksikliklerini telafi etmek zorunludur. 

Tedavi planı 4 ila 6 ay boyunca takip edilmeli, daha sonra tekrarlanmalıdır. 

Quality / Saç Kalitesi

Bu indeks, Zn, Si ve S durum değerlendirmelerinin sonuçlarını içeren bir algoritmaya 
dayanmaktadır. Hastada bu 3 elementin bir bozukluğu veya eksikliğinin olup olmadı-
ğını gösterir. Ortomoleküler tıp, bu unsurları saç kalitesine dahil olan faktörler olarak 
kabul eder. Bir Oligoscan test sonucunda, hasta durumları aynı zamanda kişinin saç 
kalitesini de gösterir.

Dikkat, bu indeks hastanın saç kalitesinden sorumlu olabilecek elemanlara sahip olup 
olmadığını gösterir.

Bununla birlikte, bu saç kalitesinin kötü olmasına neden olan diğer unsurların olasılığı 
göz ardı edilemez.

	 ❖   Yeşil renk saç kalitesinin iyi olduğunu gösterir.

	 ❖   Kabul edilebilir bir miktara ulaşıldığında, hastanın saç kalitesi bozulma eğilimi 
gösterebilir.

	 ❖   Hastanın saç kalitesinin kötü etkilenmesi durumunda, kırmızı (kötü) renk, olası 
bir neden olarak Zn, Si ve Se eksikliğini gösterir.

Bu nedenle Zn, Si, S ve Se’nin eksikliklerini telafi etmek ve keratin takviyeleri almak 
önemlidir. 

Tedavi planı 4 ila 6 ay boyunca takip edilmeli, daha sonra tekrarlanmalıdır. 

JOINTS / EKLEMLER

Acid-Base Balance / Asit-Baz Dengesi

Bu indeks, hastanın dokulardaki asit-baz dengesizliğinden etkilenip etkilenmediğini, 
yani P, Mg, Ca, Si ve Zn gibi mineraller eksikliğine sahip olup olmadığını gösterir.

Dikkat, bu indeks hastanın asidozdan sorumlu olabilecek elementlere sahip olup ol-
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madığını gösterir. Bununla birlikte, asidozu oluşturan diğer elementlerin olasılığı göz 
ardı edilmemelidir.

	 ❖   Yeşil renk, tatmin edici bir asit baz dengesi olduğunu gösterir.

Bununla birlikte, hastanın asidozu, mineraller / ağır metaller dışındaki faktörlerden 
kaynaklanabilir.

	 ❖   Kabul edilebilir bir miktara ulaşıldığında, demineralizasyon başlangıçta yaygın 
ağrıya neden olabilir.

	 ❖   Kırmızı (kötü) renk, hastanın demineralize olduğu anlamına gelir ve sebebin be-
lirlenmesi gerekir:

  ■   Et ağırlıklı bir diyet, aşırı süt ürünleri tüketimi (peynir, tatlı, yoğurt)

  ■   Olgunlaşmamış meyve ve şekerli ürünlerin tüketimi

  ■   Elektromanyetik kirlilik, Wi-Fi vb.

  ■   Stres +++, endişe +++, uykusuzluk…

Demineralizasyondan, özellikle magnezyum eksikliğinden sorumlu olan bu açıklar te-
lafi edilmelidir.

Hastalarınıza bitkisel asit giderme çaylarını ve sitrat bazlı antasitleri almasını önerin.

Tissue Repair / Doku Onarımı

Bu indeks, iyileşme fonksiyonu durumunu ve ayrıca hastanın “kırışıklık karşıtı” kabiliye-
tini ve optimal operasyon için gerekli tüm elemanların mevcut olup olmadığını göste-
rir. Zn ve Si sonuçlarını içeren bir algoritmaya dayanır.

	 ❖   İyi bir doku tamiri yeteneği için yeşil olmalıdır.

	 ❖   Kabul edilebilir aralıkta, iyileşme fonksiyonu durumuna ve doku onarımına kat-
kıda bulunan mineraller ve eser elementler biraz bozulur.

	 ❖   Kırmızı (kötü) aralıkta dikkatli olunmalıdır: İyileştirme fonksiyonu durumu ve 
doku onarımında yer alan mineraller ve eser elementler eksiktir, bu da sonuç 
olarak doku tamirlerini önemli ölçüde etkileyebilir ve yüzdeki kırışıklıkların görü-
nür hale gelmesi ile yaşlanma artmış olur.

Özellikle çinko ve silisyum olmak üzere açığa neden olan eksiklikler, temel olarak yeni-
den dengelenmelidir.
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DETOX / DETOKS

Sulfoconjugation Index / Sulfokonjukasyon İndeksi

Fenolik türevlerin (örneğin steroid hormonları) hepatik detoksifikasyon işlemi, idrar eli-
minasyonuna izin vererek, fenollerin sülfürik asit ile konjugasyonunu ima eder (Nisan 
Med. Flamm. 1975’ten).  Karaciğer birçok maddeyi konjuge ederek modifiye eder. Za-
rarlı bir madde başka bir madde ile birleştirilir ve çıkarılabilir bir komplekse dönüştürü-
lür. Fenol ve barbitüratların ortadan kaldırılmasına izin veren (...) sülfo-konjügasyondan 
bahsedelim (Encyclop. Sc. Techn. 51971, s. 809). hidroksil örn. Roger.

Bu, karaciğer detoksifikasyonu için karaciğerin faz II’sine karşılık gelir.

	 ❖   Faz 1, toksinlerin P450 sitokromları ile oksidasyon fazına karşılık gelir, bu da çok 
kararsız ara gövdeler oluşturur, bu nedenle çok oksitleyicidir.

	 ❖   Faz 2, vücudun safra asitleri ile bağlantılı olacak suda çözünür maddelere dönüş-
türülmesi için yük alma aşamasına karşılık gelir.

Overall Intoxication / Genel Intoksikasyon

Bu indeks tüm ağır metallerin sonuçlarını içeren bir algoritmaya dayanmaktadır. Ağır 
metaller nedeniyle vücutta oluşan sistemik toksisite derecesini gösterir.

	 ❖   Düşük genel ağır metal zehirlenmesi için yeşil aralıkta (%0-32) olmalıdır.

	 ❖   Kabul edilebilir aralıkta, hasta savunmasızdır. 

	 ❖   Kırmızı (kötü) aralıkta (%67 ila %100), hasta büyük ihtimalle intoksikasyona uğra-
mış gibi görünmektedir.

Başlangıçta, hastanın yaşam tarzını sorgulayarak bu kirliliğin olası nedenlerini araştır-
malı ve sonra ağır metal şelasyon protokolünü uygulamalıyız.

Metabolic Overload / Metabolik Yük

Bu indeks, hastanın metabolizmasının durumunu, özellikle diyetle bağlantılı aşırı yük-
lenmeleri ortadan kaldırma yeteneğini gösterir.

BMI ölçümüne ve Cr, Mo ve I sonuçlarına dayanan bir algoritmaya dayanmaktadır.
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DIGESTION / SİNDİRİM

Trace Mineral Assimilation / İz Mineral Emilimi

Bu indeks, “enzimsel durum” a yakın bir şekilde, bağırsak bariyerinin fonksiyonel sevi-
yesi de dahil olmak üzere, bağırsağın tüm durumunu gösterir.

Gerçekten de, eğer kötü ise, sadece emilim bozulmaz, aynı zamanda “toksinler” ve “sal-
dırgan maddeler” de bağırsak duvarını geçebilir.

Zn, Fe, Mn, Cu ve Cr sonuçlarını içeren bir algoritmaya dayanır.

	 ❖   İyi bir bağırsak emilimi için yeşil aralıkta olmalıdır. Bununla birlikte, hasta, mine-
raller / ağır metaller dışındaki faktörlerden dolayı bağırsak bozukluklarına sahip 
olabilir.

	 ❖   Kabul edilebilir aralıkta, hastada bazı “bağırsak hassaslığı” belirtileri olur.

	 ❖   Kırmızı (kötü) aralıkta, bağırsak zarının yapısı bozulabilir. Bu, otoimmün hastalık-
lara karşı korumanın temelidir.

Bu şekilde, enzimleri (enzim) alarak, bağırsak iltihabına (inflamasyon) karşı savaşarak 
ve muhtemelen probiyotikleri diyete ekleyerek eksiklikleri yeniden dengelemek şarttır. 
Tüm dejeneratif koşullar dikkate alınmalıdır.

Enzymatic Balance / Enzimatik Denge

Bu indeks, “bağırsak emilimine” yakın bir şekilde, enzimatik dengesi ile birlikte bağır-
sağın fonksiyonel durumunu ortaya çıkarır.

Zn, Fe, Cu, Mn ve Se sonuçlarını içeren bir algoritmaya dayanır.

	 ❖   İyi enzimatik dinamikler olabilmesi için yeşil aralıkta (%67-100) olmalıdır. Bunun-
la birlikte, hasta mineraller / ağır metaller dışındaki bir enzimatik bozukluk fak-
törüne sahip olabilir.

	 ❖   Kabul edilebilir aralıkta, hastanın belirli bir “enzim kırılganlığı” veya kanıtlanmış 
bir eksikliği vardır.

	 ❖   Kırmızı (kötü) aralıkta (%0 ila %32), tüm metabolik reaksiyonların temeli olan, 
zayıf bir enzim koruması vardır. Bu kritik eksiklikleri yeniden dengelemek ve “ba-
ğırsak emilimi” indeksini kontrol eden enzimleri almak önemlidir.
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Glycemic Balance / Glisemik Denge

Bu indeks, hastanın diyabet için bir yatkınlığa sahip olup olmadığını ve pankreasın op-
timal işleyişi için gerekli tüm elemanların mevcut olup olmadığını gösterir.

Zn, Mg, P, Vn, Cr ve Hg sonuçlarını içeren bir algoritmaya dayanır.

	 ❖   Diyabet riskinin olmadığının belirlenmesi için yeşil aralıkta (%0-32) olmalıdır. An-
cak, hasta mineral / ağır metaller dışındaki faktörlerden dolayı diyabet olabilir.

	 ❖   Kabul edilebilir aralıkta, pankreatik fonksiyon durumunun ve insülin duyarlılığın-
da yer alan minerallerin ve eser elementlerin bir şekilde düzeni bozulmaktadır.

	 ❖   Kırmızı (kötü) aralıkta (%67 ila %100) dikkatli olunmalıdır: pankreatik fonksiyon 
durumuna ve insülin duyarlılığına dahil olan mineraller ve eser elementler artık 
oldukça eksilmiştir, bu da diyabet bozukluklarının sindirim bozuklukları ile ya-
kından ilişkili olduğunu gösterir. Bu duruma uygun diyet şiddetle tavsiye edilir.

Eksiklikler mutlaka dengelenmeli ve diyabet tedavisi için kullanılan ilaçlar hakkında 
tavsiye verilmelidir.

MENTAL CONDITION / MENTAL DURUM

Cognitive Function / Bilişsel Fonksiyon

Bu indeks, bilişsel işlev durumunu ve optimal çalışma için gerekli tüm elemanların 
mevcut olup olmadığını gösterir.

Zn, Fe, I, P ve Al, Bi sonuçlarını içeren bir algoritmaya dayanır.

	 ❖   İyi bir bilişsel işlev için yeşil aralıkta olmalıdır. Bununla birlikte, hasta mineral / 
ağır metaller dışındaki faktörlerle ilgili bir bilişsel bozukluğa sahip olabilir.

	 ❖   Kabul edilebilir aralıkta, bilişsel işlev durumuna katkıda bulunan mineraller ve 
eser elementler oldukça bozulur.

	 ❖   Kırmızı (kötü) aralıkta dikkatli olunmalıdır: zihinsel ve bilişsel yetileri büyük ölçü-
de bozacak şekilde bilişsel işlev durumuna katkıda bulunan mineraller ve eser 
elementler eksilmiştir.

Çinko ve fosfor dahil olmak üzere eksiklikler yeniden dengelenmelidir.

Kırmızı aralıkta da alüminyum şelatı yapılmalıdır.
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Emotional Balance / Duygusal Denge

Bu indeks, en uygun yanıtlama için gerekli tüm unsurların mevcut olması koşuluyla, 
hastanın duygusal işlev durumunu ve ayrıca kendi kendini kontrol etme ve anti-stres 
yeteneğini gösterir.

Ca, Mg, Zn, Li ve Cr sonuçlarını içeren bir algoritmaya dayanır.

	 ❖   Dengelemeyi ve duygusal dengenin iyi olduğunu göstermek için yeşil aralıkta 
olmalıdır.

	 ❖   Kabul edilebilir aralıkta, duygusal işlev durumuna katkıda bulunan mineraller ve 
eser elementler biraz bozulur.

	 ❖   Kırmızı (kötü) aralıkta dikkatli olunmalıdır: duygusal durum fonksiyonunu dü-
zenleyen mineraller ve eser elementler zayıflar, bu da zihinsel dengeyi önemli 
ölçüde etkileyebilir.

Mineral açığı, özellikle magnezyum ve lityum dengelenmelidir.

Ayrıca, nörotransmitterleri Physiosens “neuro” aralığı ile dengelemeyi unutmayın.

Bunları değerlendirmek için Dr Eric Braverman’ın “Un cerveau à 100%” adlı kitabında, 
Thierry Souccard Edition tarafından yapılan mükemmel araştırmaya bakınız.

Nervous System / Sinir Sistemi

Bu indeks, sinir fonksiyonunun seviyesini gösterir, fakat aynı zamanda da, hastaya op-
timal stresi sağlamak için gerekli tüm unsurlar mevcutsa, strese dayanma ve zihinsel 
rahatlama becerlerini gösterir.

Mg, Ca, So, K, Co sonuçlarını içeren bir algoritmaya dayanır.

	 ❖   Sinir sisteminin iyi bir dengede olması için yeşil aralıkta olmalıdır.

	 ❖   Kabul edilebilir aralıkta sinir fonksiyonu durumuna katkıda bulunan mineraller 
ve eser elementler bir şekilde bozulur.

	 ❖   Kırmızı (kötü) aralıkta dikkatli olunmalıdır: sinir fonksiyon durumundaki ilgili ele-
mentler ve bozulmalar, sonuçta psişik dengeyi ve reaksiyon dengesini kötü yön-
de etkileyebilir.

Eksiklik, özellikle magnezyum açısından dengelenmelidir.
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GENERAL BALANCE / GENEL DENGE

Natural Defenses / Doğal Savunma

Bu indeks, bağışıklık sisteminin durumunu, yani optimal bir işlevsellik için gerekli tüm 
elemanların sağlanıp sağlanmadığını gösterir. Zn, Cu, Mg, Se ve Ge durum değerlen-
dirmelerinin sonuçlarını içeren bir algoritmaya dayanır. Ortomoleküler tıp bu unsurları 
immünostimülan olarak kabul eder. Bir Oligoscan test sonucunda, hasta durumları 
aynı zamanda kişinin bağışıklık sistemi durumunu da gösterir.

Dikkat, bu indeks, hastanın bağışıklık sisteminin durumundan sorumlu olabilecek ele-
mentlere veya ağır metallere sahip olup olmadığını gösterir. Bununla birlikte, bağışık-
lık savunmasını etkileyen diğer unsurlar (özellikle genetik faktörler) olasılığı göz ardı 
edilmemelidir.

	 ❖   Yeşil renk (%67 ila %100 arasında) bağışıklık sisteminin iyi durumda olduğunu 
kanıtlıyor.

Bununla birlikte, hasta mineraller / ağır metaller dışındaki faktörlere bağlı bağışıklık 
sistemi bozukluklarından etkilenebilir.

	 ❖   Bağışıklık sisteminin dengelenmesinde yer alan mineraller ve eser elementler 
%34 ila %66 arasında az ya da çok bozulmaya uğrar.

	 ❖   Kırmızı (kötü) renk, bağışıklık sisteminin dengesinde yer alan minerallerin ve 
eser elementlerin yetersiz olduğunu ve uzun vadede hastanın sağlığını önemli 
ölçüde etkileyebileceğini göstermektedir.

Hormonal Balance / Hormonal Denge

Bu indeks, hormonal fonksiyon durumunu ve optimal çalışma için gerekli tüm ele-
manların mevcut olup olmadığını gösterir.

Zn, I, Hg ve Pb sonuçlarını içeren bir algoritmaya dayanmaktadır.

	 ❖   İyi bir hormonal denge için yeşil aralıkta olmalıdır.

	 ❖   Kabul edilebilir aralıkta, vücudun hormonal dengesinde yer alan mineraller ve 
eser elementler bozulur.

	 ❖   Kırmızı (kötü) aralıkta dikkatli olunmalıdır: hormonal fonksiyon durumundaki mi-
neraller ve eser elementler eksiktir ve civa ve / veya kurşun zehirlenmesi önemli 
görünmektedir, bu da hastanın hormon dengesini önemli ölçüde bozabilir.



SO/CHECK DETAY TEST RAPORU

44

Özellikle çinko ve iyot açığı yeniden dengelenmelidir. Eğer kırmızı aralıktalarsa cıva ve 
kurşunun da şelatlaması yapılmalıdır.

Cardiovascular / Kardiyovasküler

Bu indeks, kardiyovasküler sistem durumunu, yani optimal işleyişi için gerekli olan ele-
manların mevcut olup olmadığını gösterir.

Mg, So, Ca, K, Si ve Cr sonuçlarını içeren bir algoritmaya dayanır.

	 ❖   İyi bir kardiyovasküler sistem için yeşil aralıkta olmalıdır. Bununla birlikte, hasta, 
mineraller / ağır metaller (örn. Co Q10) dışındaki faktörlere bağlı kardiyovasküler 
rahatsızlıklara sahip olabilir.

	 ❖   Kabul edilebilir aralıkta, kardiyovasküler fonksiyon durumuna katkıda bulunan 
mineraller ve eser elementler biraz bozulur.

	 ❖   Kırmızı (kötü) aralıkta dikkatli olunmalıdır: kardiyovasküler fonksiyon durumuna 
dahil olan mineraller ve eser elementler eksiktir. Aşağıdaki diğer indeksleri bir 
klinikte kontrol ettirin ve bir kardiyologa danışmaktan çekinmeyiniz.

Kardiyovasküler sistemin durumuyla ilgili iki gösterge vardır: Kelvay indeksi (Cu / Zn 
oranı ve potasyum eksikliği mevcut ise)

Predisposition For Allergies / Alerjilere Yatkınlık

Bu indeks, hastanın alerjiye yatkın olup olmadığını gösterir.

Mn, Mo ve Ni sonuçlarını içeren bir algoritmaya dayanır.

	 ❖   Alerjilere karşı iyi “koruma” için yeşil aralıkta olmalıdır.

	 ❖   Kabul edilebilir aralıkta, anafilaktik trendde yer alan minerallerin ve eser ele-
mentlerin biraz düzeni bozulmuştur; Hasta alerjilere eğilimli olabilir.

	 ❖   Kırmızı (kötü) aralıkta (%67 ila %100) dikkatli olunmalıdır: bu aralıkta alerjilere 
karşı korunmaya katkıda bulunan mineraller ve eser elementler eksiktir.

Mineral açığı, manganez de dahil edilerek dengelenmelidir.

Ayrıca bağırsak florasının yeniden dengelenmesi de unutulmamalıdır.
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dikkat! Hastanın mineraller / ağır metaller dışındaki faktörlerle bağlantılı sağlık sorun-
ları olabilir; sistemin sadece avuç içi dokusundaki mineral ve ağır metal seviyelerini öl-
çtüğü anlaşılmalıdır. Bu nedenle, belirli bir fizyolojik sağlık sorunu mineral / ağır metal 
sorunları dışındaki nedenlerle ilişkilendirilebilir. SO-Check’in sadece avuç içi dokusun-
daki mineral ve ağır metal seviyelerini ölçtüğü unutulmamalıdır. Bu nedenle, belirli bir 
fizyolojik sağlık sorunu, bir mineral / ağır metal sorunu dışındaki nedenlerle ilişkilendi-
rilebilir.

Dikkat! Bu değerler teşhis amaçlı değildir; bunlar sadece SO-Check ile test edilen mi-
neraller ve oligo elementler arasındaki korelasyonların bir yorumudur. Bu ilişkiler, mik-
ro besinler ve orto-moleküler tıp hakkındaki bilimsel literatürde geniş çapta belgelen-
miştir. SO-Check testi, vücuttaki dengenin yalnızca fonksiyonel bir unsurudur.


