בריאות של ברזל
הדור הצעיר אולי לא מכיר את פופאי .זה מהטלוויזיה ההיא ,בשחור לבן ,שתמיד ברגעי
המתח קליטתה הייתה משתבשת ומתעקמת עד שאחד הגברים היה קם ,דופק בה כפה
שמדיפה ממנה ענן אבק והכל היה מסתדר .ברגעי המשבר המצוירים היה פופאי "טוחן"
קופסת תרד ,על שום הברזל הרב שבה ,ובו ברגע שריריו היו גדלים ובכוחם האדיר היה
"מפרק" את ברוטוס המניאק לקול מחיאות הכפיים של המצטופפים במועדון הטלוויזיה,
משום שלא היו עדיין טלוויזיות בכל בית .מזמן השידורים כבר בצבע ,מזמן אין פופאי
ומזמן כבר ידוע שתרד אמנם מכיל כמות גדולה של ברזל אך רובו לא נקלט כראוי לתוך
הדם .מזמן גם ידוע שאין קשר ישיר בין כוח השרירים לכמות הברזל בהם ובדם .ובכל
זאת ,חשיבותו של הברזל רבה ביותר ושווה לתת לו את הכבוד.
הברזל מצוי בעיקר במולקולת ההמוגלובין בדם וגם במקבילתה (מיוגלובין) בשרירים והוא
קושר אליו אטומים של גזים .בתוך הריאות הוא קושר חמצן ונושאו ב"קרונית"
ההמוגלובין לכלל תאי הגוף .כשאנחנו עושים בדיקת דם ואומרים לנו שיש לנו המוגלובין
נמוך ,בדרך כלל מתכוונים לכך שחסר לנו ברזל (כן ,לאחרונה זה טרנד כזה ,לגנוב ברזל,
אבל לא ברזל כזה) וכשחסר ברזל לא יעזור כמה ננשום ונחמצן את הריאות ,החמצן יתקשה
להגיע לתאים וגזי הפסולת יתקשו לעבור מן התאים ולהשתחרר בריאות.
אגב ,גז חד תחמוצת הפחמן הנשאף מסיגריות ונדחף ממפלטי מכוניות ופולטים מסריחים
נוספים ,מתחבר לברזל טוב יותר מחמצן .הוא לא מנומס ,נדחף בתור והלב צריך לעבוד
מהר יותר על מנת להביא עוד "קרוניות" ברזל שיעלו יותר חמצן .אז הדופק עולה ולחץ
הדם עולה ,שלא לדבר על חומציות והזדקנות .מה יש לדבר – חגיגה בסנוקר.
אז אם חסר ברזל זה כאילו שחסר אויר ואז ,יש תחושת עייפות תמידית ואם עייפות ,למה
לא עצבנות?! העוסקים בפעילות גופנית יתקשו "להזיז את הישבן" ולצאת לפעילות .ואם
כבר יצאו ,יקשה עליהם לסיימה .רגע ,לא כל חוסר חשק או עייפות מפעילות גופנית היא
אנמיה (חסר בברזל) וגם אם כן ,ברוב המקרים אין היא מעידה על מחלה רעה .בדרך כלל
תוספת של מזונות עשירי ברזל ישפרו את המצב ואם לא ,ימליץ הרופא על תוספת קטנה
של ברזל כתוסף.
בנוגע למזונות עתירי הברזל מתנהלת לה דילמה :ברזל מן החי או מהצומח? בבשר יש
הרבה ברזל הנקלט טוב יותר מזה שצומח ובייחוד באיבריו הפנימיים של מי שהיה פעם חי,
העניין הוא שיותר ויותר מתברר שאותם האיברים הנאכלים ,תרומתם לבריאות ,איך לומר
על מנת שלא להסתכסך עם מנפנפי המנגל – שנויה במחלוקת .נובע מכך שכדאי לבסס את
תצרוכת הברזל מאלו השוחים בים (ברזלם נקלט היטב) וממי שצומח :קטניות – שעועית,
אפונה ,חומוס ,עדשים .סויה ,אגוזים ,טחינה ,ברוקולי ,אבוקדו ,פירות יבשים ,קינואה,
דגנים מלאים ,מזונות ירוקים ...לא עושה לכם תיאבון? הוסיפו לאלו גם לימון ,לא רק
משום שהוא טעים אלא גם משום שוויטמין  Cתורם לקליטת הברזל.
עכשיו ,כמו שסתם כך לאכול סידן לא מבטיח את צפיפות העצם וצריך גם פעילות גופנית
וגם ויטמין  Dהמאפשרים ספיחת הסידן לעצם ,כך גם הברזל צריך גורם נוסף שיעזור לו
להתחבר לדם .לגורם הנ"ל קוראים טרנספרין .זהו חלבון המייעל את ספיגת הברזל .רק

מה ,גופנו מפיק טרנספרינים אבל גם מאבדם במהרה ,מה שאומר שגם אותם כדאי לצרוך
במזון.
בשנות השישים גילו חוקרים כי בחלב פרה מתקיים לו חלבון כזה (לא מדובר בחלבון
החלב וגם לא בלקטוז) וכינו אותו "לקטו – טרנספרין" או בקיצור – לקטופרין.
הלקטופרין נתגלה גם כתומך רב עצמה במערכת החיסונית .הוא נמצא בריכוז גבוה ביותר
בכולסטרום של חלב האם (בימי ההנקה הראשונים) והוא כנראה החלבון המחסן את
הילודים .הלקטופרין הוא אנטי בקטריאלי ,אנטי ויראלי ,תומך באוכלוסיית החיידקים
הפרוביוטים ובכך עשוי להוות תחליף לתפקודי אנטיביוטיקה ,הוא מקטין גידולים ומונעם,
מצפה את הרקמות הריריות המאפיינות גם את מערכת העיכול והנשימה ותורם לספיגת
המזון ולתפקודי הריאות .הוא מהווה נוגד חמצון מצוין ועד כאן רשימה חלקית.
משום שהחלב גם הוא שנוי במחלוקת ,ומשום שעל מנת לצרוך את כמות הלקטופרין
היומית הנדרשת ,צריך לשתות שלושה ליטרים של חלב פרה שמן ,מוצאים מהנדסי מזון
בעולם ,דרכים לבודד את הלקטופרין ולספקו כתוסף מזון .הפעילות גופנית ובעיקר פעילות
אירובית ,מדלדלת ביתר שאת את מלאי הלקטופרין שהגוף מפיק ובכך מחלישה את
המערכת החיסונית .מסיבה זו מומלץ לעוסקים בפעילות אינטנסיבית – שחיינים ,רצים,
רוכבים ודומיהם ,למצוא מקור טוב להשלמת לקטופרין.
למידע נוסף על הלקטופרין קראו את שבחיו של פרופ' בן עמי סלע מביה"ח שיבא:
http://www.tevalife.com/article.asp?id=3449

נחיצותו של הברזל מדגימה שרשרת של קשר בין גורמים ותהליכים שונים בגוף החי .זוהי
שרשרת אינסופית שהבנתה ,אפילו במידה חלקית ,יש בה כדי לחזק ולהפנים את הצורך
בנטילת אחריות לבריאות .אחריות אישית כמו גם אחריות סביבתית.
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