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བོད་སྨན་ནང་དུ་བེད་སོད་པའི་དངུལ་ཆུ་དུག་འདོན་རིགས་གསུམ།  

༡༽ དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོ་ལག་ལེན་ལས་བཙོ་ཐལ།  རིན་ཆེན་རིལ་བུ་ནང་
བེད་སོད་པ།  

 
༢༽ དངུལ་ཆུ་དུག་གདོན་ཟིན་པས་དཀར་བཏུལ།  རིན་ཆེན་རིལ་བུ་དང་རྒྱུན་ལྡན་

བོད་སྨན་ནང་བེད་སོད་པ།  
 
༣༽ ཅོག་ལ་དུག་གདོན།  
 



བཙོ་ཐལ་གི་ཕན་ནུས། 

དུག་དང་བྲལ་བའི་བཅུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་བཙོ་ཐལ་གིས་དབང་པོ་གསལ་བ། 
ལུས་ཟུངས་འཕེལ་བ། རྒས་ཀ་སྲ་བ།  ཚེ་བསྲིང་ལུས་སྟོབས་སེད་ཅིང་
བདེ་ཐང་སྲུང་འཛིན་བེད་པ། དུག་རིགས་སེལ་བ། སྨན་ནུས་འཕེལ་བར་
བེད་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ལྡན་པ་མ་ཟད། རིན་ཆེན་རིལ་
བུའི་གསོལ་སྨན་རིགས་ཀི་སོར་སེ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡང་ཡིན།  

“Once purified, the mercury  

becomes a "precious remedy” which 

 cures many troubles. Impure or poorly detoxified it 
remains a deadly poison.” 

 
 

 



དེ་སྔ་ ༢༠༠༥ ལོར་བཙོ་ཐལ་མས་ཞིབ་ཀི་གྲུབ་དོན་སོར།             
Human & Experimental Toxicology 2006 25:405-412 

• ནད་གྲངས་དྲུག་གི་ནད་བཅོས་མས་ཞིབ་ཆུང་ངུ། དུས་ཡུན་
རིང་པོ་རིང་ལ་བཙོ་ཐལ་ཡོད་པའི་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་བཞེས་པ། 
• དངུལ་ཆུའི་དུག་ཤས་ཀི་ནད་རྟགས་མངོན་གསལ་གང་ཡང་མེད་
པ་ཤེས། 

 
 



ད་ཡོད་བཙོ་ཐལ་མས་ཞིབ་ཀི་སོར། 

ཚུད་པའི་ཆ་རེན།  
• བོད་ཀི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་བརྟག་དཔྱད་སྨན་
ཁང་དུ་ནད་གཞི་འདྲ་མིན་གི་ཆེད་དུ་བསྟེན་
བསྟུག་ལ་ཕེབས་མཁན།  
• མས་ཞིབ་ནང་མ་བཞུགས་གོང་དུ་སྨན་
བཅོས་ཉུང་མཐར་ཟླ་གཅིག་ཟིན་པ། 
• ལོ་ན། ༡༨ ནས་ ༦༥ བར་ཡིན་པ།  
• ཁས་ལེན་འགེངས་ཤོག་བཀོང་བ། 

མ་ཚུད་པའི་ཆ་རེན། 
• དོན་མཁལ་མཆིན་གི་ནད་ཅན་ཡིན་པའམ་

གཞན་ནད་གཅོང་རིགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་
པ། 

• མས་ཞིབ་ནང་མ་བཞུགས་གོང་དུ་ཟླ་དྲུག་
ནང་ཚུད་དངུལ་ཆུ་ཡོད་པའི་སྨན་རྫས་
རིགས་ཀི་ཁ་རླངས་ཕོག་མོང་ཡོད་
པ།༼དཔེར་ན། སྨན་སོར་ཁང་གི་སྨན་ལས་
ལ་བུ།༽  

 

 



སེ་ཚན་གསུམ། 

སེ་ཚན་དང་པོ། ནད་གྲངས་ ༥༠ ནས་བཙོ་ཐལ་ཡོད་པའི་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་
བཞེས་པའི་སྟེང་དུ་དཀར་བཏུལ་དང་ཡང་ན་ཅོག་ལ་ཡོད་པའི་བོད་སྨན་གཞན་
ཡང་བཞེས་ཡོད་པ། ༼དངུལ་ཆུ་འི་ཚད་གཞི་མཐོ་བོ་བཞེས་ཡོད་པ་ཁག༽ 
སེ་ཚན་གིས་པ། ནད་གྲངས་ ༥༠ ནས་བཙོ་ཐལ་མེད་པའི་བོད་སྨན་བཞེས་
པའི་སྟེང་དུ་དཀར་བཏུལ་དང་ཡང་ན་ཅོག་ལ་ཡོད་པའི་བོད་སྨན་གཞན་ཡང་
བཞེས་ཡོད་པ།  ༼དངུལ་ཆུའི་ཚད་གཞི་ཉུང་ངུ་བཞེས་ཡོད་པ་ཁག༽ 
སེ་ཚན་གསུམ་པ། སེས་བུ་གྲངས་ ༢༠ ནས་བོད་སྨན་གང་ཡང་བཞེས་མེད་པ་
རྣམས། ༼ཐ་མལ་ནད་མེད་ཀི་སེ།༽ 

 



དངུལ་ཆུའི་དུག་ཤས་ཀི་སི་རྟགས། 
• དབང་རྩ་མ་ལག  མཐོང་ཐོས་མས་པ། རྩ་འདར། རྩ་གྲིབ། སྨྲ་བ་ཞན་པ། 

རྩ་དཀར་གི་ནད། སེམས་ཞུམས། དྲན་པ་ཐོར་བ། 

• དབུགས་འབིན་རྔུབ་མ་ལག སེམས་ངལ་དང་གོ་བར་གནོད་སོན། 

• འཇུ་བེད་མ་ལག སྐྱུགས་སྙམ། བཤལ་སྐྱུགས། རྒྱུ་སྨད་ན་ཟུག 

• ཁ་སོའ་ིའཕོད་བསྟེན། སོ་རྩ་མས་པས་འགུལ་བ། སོ་རིལ་སྔོ་ཤས་ཅན། 

• མཁལ་མ། མཁལ་མའི་ཚགས་ཞིབ་གནོད་སོན་འགྱུར་བ། 

• ཟུངས་ཁྲག  པལེཉ་ཚད་གཞི་དམའ་བ། ཁྲག་རིལ་དམར་པོ་ཉུང་ངུ་འགྱུར་
བ། 

• ལྤགས་པ། ལྤགས་མདོག་འགྱུར་བ། ལྤགས་པར་དམར་གན། 

• དབང་རྩ་དང་རིག་ཤེས་མས་ཞན།  
 
 



དངུལ་ཆུའི་དུག་ཤས་བརྟག་ཐབས། 
• ལུས་པོ་སིའི་བརྟག་དཔྱད། དབང་རྩ་། སྙིང་དང་ཁྲག་རྩ།                                                                                         

ཕི་ལྤགས། ཁའི་ནང་སོ་རིལ་བཅས་ཡིན། 
 

• ནད་བཅོས་དང་སོ་ནད་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་ཐབས། 
 

• དམིགས་གསལ་དུ་མ་ངེས་པའི་དངུལ་ཆུ་དུག་ཤས་ཀི་ནད་རྟགས་ ༢༣ 
བརྟག་པ། དེ་དག་ནི་ཁར་ལྕགས་དྲི་བྲོ་བ། ཁ་ཚ་འབྲབ། ཁ་མིད་ན་ཟུག 
སྐྱུགས་སྙམ། བཤལ་སྐྱུགས། ཁྲག་སྐྱུགས། རྒྱུ་སྨད་ན་ཟུག མཆིལ་མ་མང་
བ། ལུས་ངལ། སེམས་ཞུམས། མགོ་ནད། ཟུངས་ཞན། རིག་པ་སིམ་མི་
ཤེས་པ། ངོ་ཚ་སྨིན་པོ། སེམས་ཚོར་དྲག་པོ། སེམས་དངངས། གིད་ཁུག་
དཀའ་བ། དང་ག་འགག་པ། ལུས་ལིད་མས་པ། ཐེ་ཚོམ་ཅན། མགོ་འཁོར།  

• གོང་གསལ་རྣམས་བོད་སྨན་མ་བསྟེན་གོང་དང་བསྟེན་རེས་ཀི་འགྱུར་བ་
བཟང་ངན་ཤེས་ཐབས་བེད་པ།  
 



དངུལ་ཆུའི་དུག་ཤས་བརྟག་ཐབས། 

 ལུས་པོའ་ིརྫས་རིགས། དོན་མཁལ་མ་
དང་མཆིན་པའི་བེད་ལས་བརྟག་པ། 

 ཟུངས་ཁྲག་སིའི་བརྟག་དཔྱད། 
 Beta 2 microglobulin (B2M) 

ELISA test (Enzyme Linked 
Immunosorbent Assay) sensitive 
indicator of  renal tubular 
damage 

 



དངུལ་ཆུའི་དུག་ཤས་བརྟག་ཐབས། དབང་རྩ་དང་རིག་ཤེས་ཀི་བརྟག་
དཔྱད། 

 སེམས་ཆུང་འཇལ་ཚད། Mini-Mental State examination:                        

Registration, attention, calculation, recall, language, follow simple                               
commands, orientation  

 དྲན་པའི་འཇལ་ཚད། Wechsler Memory Scale (WMS):                                                                           
memory, attention and concentration 

 མིང་ཚིག་ཆུང་ངུ་ཤེས་ཐབས་ཀི་འཇལ་ཚད། Brief  word learning 

tests (BWL)  Task A, B , C: memory, attention and concentration 

 བརོད་ཚིག་བདེ་པོའ་ིའཇལ་ཚད། Verbal Fluency test  (VF):                                                                       

memory, attention and concentration 

 མཐོང་བེད་དྲན་པའི་འཇལ་ཚད། Visual Retention Test (VR):                                                               
visual spatial perceptual processing  

 Clock Drawing Test (CD) : higher executive function, complex 
motor function  

 Grooved Pegboard Test(GP) : higher executive function, complex 
motor function  

 



དངུལ་ཆུའི་དུག་ཤས་བརྟག་ཐབས། 

• ཁྲག་གཅིན་གིས་ཀི་དངུལ་ཆུའི་ཚད་གཞི་བརྟག་པ།                 Flow 

Injection Mercury System                                      

Toxicology Dept Tel Hashomer Hospital  Israel 

 

• བོད་སྨན་ཁག་གི་ནང་དུ་དངུལ་ཆུའི་ཚད་གཞི་བརྟག་པ།                                     
Atomic fluorescence spectrometry                                                             

Dept of  Geochemistry Geological survey of  Israel 

 

 



གྲུབ་འབྲས།  
གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཐོག་ཏུ་སེ་ཚན་ཕན་ཚུན་གི་བར་ཁྱད་ཆེན་པོ་གསལ་བ། 
• ན་ཚོད། སེ་ཚན་དང་པོའ་ིསི་སྙོམས་ལོ་གྲངས་༼༤༠༽ ཙམ་ཡིན་པ་འདི་སེ་ཚན་གསུམ་པའི་སི་སྙོམས་

ལོ་གྲངས་༼༣༢༽དང་འགྲན་ཚེ་ཁྱད་པར་ཆེ། (p=0.01)  
• རྟེན། སེ་ཚན་གསུམ་པར་ཕོ་ཡི་བརྒྱ་ཆ་༼༦༠༽ཙམ་འདི་ནི་སེ་ཚན་དང་པོར་༼༣༤  ༽དང་གིས་

པར་༼༡༩༽ལས་མང་བ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་ཆེ། (p=.0005) 

• འཚོ་གནས། འཚོ་གནས་ཀི་ཐོག་ཏུ་སེ་ཚན་ཕན་ཚུན་བར་ཁྱད་ཆེ་ཤོས་མངོན་སྟེ་སེ་ཚན་དང་པོར་གྲ་
བཙུན་བརྒྱ་ཆ་༼༧༢༽ དང་གིས་པར་༼༤༤༽དང་གསུམ་པར་༼༠༽ བཅས་ཡིན། 
(p<0.0001) 

• ཆེད་ལས། སེ་ཚན་དང་པོ་དང་གིས་པ་ལས་སེ་ཚན་གསུམ་པར་ཆེད་ལས་བརྒྱ་ཆ་༼༧༥༽ཡིན་པས་
མཐོ་བོས་ཁྱད་པར་ཆེ། (p<0.0001) 

གཞན་ཡང་། སེ་ཚན་ཕན་ཚུན་བར་ཤེས་ཡོན་གི་རིམ་པ་དང་བྲིས་ཀོག་མི་ཤེས་པའི་བརྒྱ་ཆའི་ཐད་ཁྱད་པར་
དམིགས་གསལ་མེད། 



དངུལ་ཆུའི་དུག་ཤས་ཀི་ནད་རྟགས་༢༣ གི་གྲུབ་འབྲས།  

• ད་ཡོད་ནད་རྟགས་རྣམས་སེ་ཚན་ཕན་ཚུན་བར་དུ་འགྲན་ཚེ་དམིགས་གསལ་ བར་ཁྱད་གང་ཡང་
མེད་དེ་སེ་ཚན་དང་པོར་( 2.7±2.3) དང་གིས་པར་ (2.9±2.4) དང་གསུམ་པར་
(2.3±2.2) བཅས་ཡིན། p=0.61  

• ཕོགས་བསོམས་བརྒྱ་ཆ་ནི་ group I (11%), II (12%) , III (10%) p=0.40  
• འོན་ཀང་མགོ་ནད་དེ་སེ་ཚན་དང་པོར་བརྒྱ་ཆ་ (57% ) དང་གིས་པར་(63%) དེ་སེ་ཚན་

གསུམ་པར་(20%)ལས་མང་བས་བར་ཁྱད་ཆེ། (p<00.5) 
• དེ་བཞིན་ངོ་ཚ་སྨིན་པོ་དེིད་སེ་ཚན་གསུམ་པར་བརྒྱ་ཆ་(20%)ཤེས་པ་དེ་སེ་ཚན་དང་པོར་

(2%) དང་གིས་པར་(8%) ཤེས་པས་བར་ཁྱད་ཆེ། p=0.035 
• བོད་སྨན་ཁོ་ན་བསྟེན་རེས་ནད་རྟགས་མངོན་པའི་ཐད་བར་ཁྱད་མེད་དེ་སེ་ཚན་དང་

པོར(0.3±0.8) དང་གིས་པར་(0.5±1) བཅས་གསལ། p=0.039   
• བོད་སྨན་བསྟེན་རེས་ནད་རྟགས་གང་ཡང་མཐུ་རུ་ཕིན་མེད་པ་ཤེས།  



གཟུགས་གཞི་བརྟག་དཔྱད་ཀི་གྲུབ་འབྲས།  
 
• ལུས་ལིད།  1>II & III 

• རིང་ཚད།  III>1 & II 

• ལུས་བོངས་སྙོམས་ཚད། BMI 1 >II & III 

• ཁྲག་རླུང་རིམ་པ། BP  སེ་ཚན་གིས་ཀར་ན་སོ་དང་བསྟུན་པས་ཁྲག་རླུང་སྟེང་འོག་རིམ་པ་
སྙོམས་པར་གནས་པས་བར་ཁྱད་མེད་པ་ཤེས། 

• ཕི་ལྤགས། ལྤགས་པར་རྨ་ཤུ་ཡོད་པའི་ནད་གྲངས་སེ་ཚན་དང་པོར་བརྒྱད་དང་གིས་པར་
གསུམ། གསུམ་པར་སུ་ཡང་མེད། p=0.08 འོན་ཀང་acrodynia /pink disease ཞེས་
ལྤགས་གན་དེ་ཐོ་བཀོད་གང་ཡང་བྱུང་མེད།  

• རྩ་དཀར། སེ་ཚན་ཕན་ཚུན་བར་དུ་རྩ་དཀར་ནད་གཞིའི་རིགས་ཀི་བརྒྱ་ཆའི་ཐད་བར་ཁྱད་མེད་
པ་ཤེས། p=0.35 ཡིན་ནའང་སྒལ་ཚིགས་རྩ་ནད་དེ་སེ་ཚན་དང་པོར་བརྒྱ་ཆ་ ༼༥༠༽དང་
གིས་པར་༼༢༨༽་དང་གསུམ་པར་༼༢༥༽མངོན། p=0.043  

• Increased reflexes and abnormal motor, sensory and cerebellar function were low in all groups without 
significant intergroup differences except nystagmus (མིག་ལྕིབ་འགུལ་བ།)which was higher in group 3.(10%) 
p=0.074 

 



ཁ་སོའ་ིབརྟག་དཔྱད་ཀི་གྲུབ་འབྲས། 

 སོ་རིལ་གན་ཤས།  I (32%) , II (30%)  > III (5%) (p=.04)  

 སོ་ལུག་པ། I (16%)  II(16%) III (0)  NS   

 སོ་རིལ་སྔོ་ཐིག་ཅན།  I(2%) II(2%), III (0) NS 

 སོ་སྟོང་བཀོང་བ།  I (59%) II (53%) གིས་མང་བ་> III (25%)  (p=.04)  
 

སོའ་ིའཕོད་བསྟེན་ཞན་པའི་སོར།  
 སོའ་ིསྨན་པ་བསྟེན་བསྟུག་མ་མོང་བ།  (26%, 18% ,15% ) 
 ལོ་གཅིག་ནད་ཚུད་སོའ་ིསྨན་པ་བསྟེན་མོང་ཡོད་པ། (54%, 62% 75% ) 
 བོད་སྨན་མ་བསྟེན་གོང་དུ་སོ་བཀོག་པའི་ལོ་རྒྱུས། (54% , 48% ,  50% ) 



རིག་ཤེས་ཀི་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས། 

• དབང་རྩ་དང་རིག་ཤེས་བརྟག་དཔྱད་དཔེར་ན་དྲན་པའི་འཇལ་ཚད་ (Wechsler Memory Scale) དང་
མཐོང་བའི་དྲན་པའི་འཇལ་ཚད་(Visual Retention tests) དེ་བཞིན་ Grooved Peg Board བརྟག་
དཔྱད་ཐོག་སེ་ཚན་ཕན་ཚུན་དབར་དམིགས་བསལ་གལ་འགངས་མེད་པ་ཤེས། 
 
• སེ་ཚན་དང་པོའ་ིནད་པ་རྣམས་ནས་སེམས་ཆུང་འཇལ་ཚད་ (Mini-Mental), I > II  (p=.01) དང་ཆུ་ཚོད་
འབྲི་བ་བརྟག་དཔྱད། (Clock Drawing) I >II (p=.02) མིང་ཚིག་ཆུང་ངུ་ཤེས་ཐབས་ཀི་འཇལ་ཚད་ 
(Brief Word Learning ) ལས་རིམ་མི་འདྲ་གསུམ་ལས་དང་པོ་དུས་བཀག་ནང་དུ་བ་ཚིག་བདུན་ཙམ་ཤེས་
དགོས་པ། I > III (p=.05) བརོད་ཚིག་བདེ་པོའ་ིའཇལ་ཚད་  ( Verbal fluency tests  ) (no. 
animals named) I>II (p=.003)  བཅས་ཀི་ནོར་རེན་བཅོས་རེས་ལེགས་པ་མངོན་ཡོད།  
 

 



 ཁྲག་གི་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས། 

• སེ་ཚན་སོ་སོར་དོན་མཁལ་མཆིན་དང་ཁྲག་གི་བརྟག་དཔྱད་ཕལ་ཆེ་བའི་                                       
ཚད་གཞི་སྙོམས་པར་གནས་ཡོད། 

• ཡིན་ནའང་བརྟག་སྒོ་ K, Urea ,SGOT,  SGPT གྲུབ་དོན་རྣམས་                                
སེ་ཚན་ཕན་ཚུན་བར་འདྲེན་ཚེ་སེ་ཚན་གསུམ་པར་མཐོ་བས་བར་ཁྱད་ཆེ།                                  
དཔེར་ན། བརྟག་སྒོ།Urea,ལ་བུ་སེ་ཚན་གསུམ་པར་ 29±6.6 དང་གིས་པར་ 
22.76±6.31 ཡིན་པས་བར་ཁྱད་ཆེ། p=0.004  

• མཁལ་མའི་ཚགས་ཞིབ་ཀི་གལ་འགང་ལྡན་པའི་བརྟག་སྒོ་༼Urinary Beta 2 microglobulin level༽ གི་གྲུབ་དོན་ཡང་སྙོམས་
པར་གནས་ཡོད་པས་སེ་ཚན་ཕན་ཚུན་དང་འགྲན་ཚེ་བར་ཁྱད་མེད།  (<0.3 μg/mL) p=0.3 

• སེ་ཚན་སོ་སོར་གཅིན་པའི་བརྟག་སྒོ་ཚང་མ་ཚད་གཞི་སྙོམས་པར་ཡོད་པ་ཤེས། 

 



 
ཁྲག་ནང་གི་དངུལ་ཆུ་བརྟག་དཔྱད། 

Environmental Protection Agency , US National Health & Nutritional Survey 

World Health Organization (Food & agriculture Organization) 

                                         Group1             Group II            Group III        p-value 

Detected                             76%                       74%                 10%               >.0001        
 
Mean Blood Hg Level      (0.22± .19)           (0.18± 0.11)       (0.35±0.35)      NS                      

(μg/dL)  *were below the EPA RfDs  suggested threshold for chronic exposure (0.58 μg/dL) 

 

EPA (RfD) (0.58 μg/dL)      6%                     0%                      5%                              

 

blood Hg were above EPA RfD but below biological exposure index (1.5 μg/dL) 
 

NHANES                                                                                                                  
Adult blood mercury levels   8%                    4%                      5%                                                                                                 

(0.46 μg/dL) 
 

WHO/FAO 

Recommended                                        ALL BELOW                                                                                              

Hg++ (2.8μg/dL) 



གཅིན་ནང་གི་དངུལ་ཆུ་བརྟག་དཔྱད། 
                                         Group1           Group II         Group III       p-value 

Detected      LOD                       (4%)               (8.3%)                     ?         0.2 NS 

        LOQ           (14%)      (6%)          ? 

 
Mean Urine Level                   1(1.5 ± 1.24)    2(1.57 ± 0.55)             ?          NS 

(μg/L) 

 
>95thpercentile                            1 patient               0                       ? 

NHANES (3.3μg/L) 

 

Normal 24 hr Hg excretion            1 patient                0                                                                                  

0-9 (μg) 

 

   



བོད་སྨན་སོར་བར་དངུལ་ཆུའི་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས། 
Dr Michal Rottenburg,  Ms Elinor Cohen  Tel Hashomer  Hospital Israel   

  ཟླ་གསུམ་ལས་མང་བའི་དུས་ཡུན་ནང་མས་ཞིབ་འདིར་ནད་པས་བོད་སྨན་རྣམ་གྲངས་ ༡༠༨ 
ཙམ་མཆོད་ཡོད། 

 In 24 out of  27 TM s (88%) to which Hg is added therapeutically, Hg content 
per pill ranged from 3.7x10-1to power1 mg to 6.12 mg in TM containing 
tsothel, and 1x10 to power 3 mg to 15.3 mg in TM containing Karthul and or 
Chokla.  

 དངུལ་ཆུ་སྨན་རྫས་མེད་བའི་བོད་སྨན་གྲངས ༤ ལའང་དངུལ་ཆུ་ཅུང་ཟད་ 2x10 to 
power 2 mg to 4x10 to power 4 mg མངོན་ཡོད། 

 དངུལ་ཆུ་སྨན་རྫས་ཡོད་བའི་བོད་སྨན་གྲངས་ ༢༧ བཞེས་ཡོད་པ་ལས། བཙོ་ཐལ་རང་པ་ཡོད་
པའི་སྨན་སོར་༼༦༽ དང་། དཀར་བཏུལ་དང་ཡང་ན་ཅོག་ལ་ཡོད་པའི་སྨན་སོར་གྲངས། 
༼19༽བཙོ་ཐལ་དང་དཀར་བཏུལ། ཡང་ན་ཅོག་ལ་་ཡོད་པའི་སྨན་སོར་གྲངས་ ༼༢༽བཅས་
ཡིན།  



བོད་སྨན་ཁོང་ད་གཏང་བའི་གྲངས་ཐོ་
སོར། 

   Median (range) 

 སྨན་སོར་རྣམ་གྲངས།   10(3-27)             8(3-17)           

.002 

 དངུལ་ཆུ་ཡོད་པའི་བོད་སྨན་གྲངས།      5(1-10)              2(0-5)             

.001 

 སྨན་བཅོས་ཟླ་གྲངས།    5.5(3-116)        5(1-114)           NS 

 དངུལ་ཆུ་ཡོད་པའི་སྨན་དང་སྨན་བཅོས་ིན་གྲངས་ཕོགས་བསོམས།                                                                                 
           421(135-7330)    62(0-426)       <.001 

 

 

 

 

 

 

Group 1             Group II           p value 



 

TTM  Name     (dry weight g) 

      Mercury Preparation 

TS                                            K/C 

 

Mean Hg conc. (mg) 

 Precious Pillsa 

Rinchen Tsajor  Chemo  (1.2) 

+ - 1.8 

Rinchen Rana   Samphel  (1.09) + - 6.1 

Rinchen Chakril Chenmo (1.13) - + 3.71 

Rinchen Dangjor Chemo (1.06) + + 1.2 

Rinchen Mangjor  Chemo(1.11) + + 1.8 

Rinchen Tso-Tru Dhasel (1.18) + - 2.0 

Rinchen Jumar 25 (1.26) - + 5.2 

 Other  Hg containing TTM   

Yukar (0.38) 

  

- 

  

+ 

  

.71 

Sangdak   Daryaken (0.26) + - .37 

Sangdeng 25  (0.45) - + 2.29 

Lama 25  (1.12) - + 3.83 

Nyulchu 18  (0.44) - + 0.93 

Nyenpo18  (0.43) - + 3.80 

Sarkyung  (0.36) - + 12.86 

Goyu Daepak   (1.18) - + 1.29 



   TTM Name    (dry weight g) Mercury  preparation 
TS                                             K/C 

Mean   Hg content 
(mg) 

Other  Hg containing TTM  

Samnor  (1.01) 

- + 15.3 

Mutik 25 (1.03) - + 11.62 

Gurkhyung Chakdor  (.49) - + 10.62 

Yukhyung Karnen  (.46) - + 1.2 

Gawa 16 (.41) - + 5.45 

Dashel 37  (1.19) - + 1.16 

Jangchoe 37 (.97) - + 1.0 

Khyung nga Nila (.037) - + 0.1 

Samkhyungb (0.41) - + 0.001 

TTM without Hg added therapeutically 

Yuril 13  (0.45) 

     

0.001 

Serdok 5  (0.64) - - 0.02 

Phakmo drupar  (0.52) - - 0.0004 

Tsanglha  (0.77)  - - 0.002 

        

        



བཙོ་ཐལ་གི་རྫས་སོར་ལ་དཔྱད་ཞིབ། 
 Mercury  44.7%,  Sulphur  42.5%,                                     

Iron 1.5%, Calcium 1% , Silicon 0.9%                          

Copper 0.5%,  traces  Silver, Magnesium,                    

Zinc 

 > Mercury as Mercuric sulphite (HgS)                                                                                           

 < Mercuric sulphite  (HgSO3)  & 
Mercuric  sulphate  (HgSO4) 

 No Carbon or Hydrogen 



བཙོ་ཐལ་གི་ལག་ལེན། 
• ལག་ལེན་དངོས་གཞི་དེ། དངུལ་ཆུ་རེན་པ་རྒྱ་མའམ་ཀི་ལོ་ ༣༠ དང་། སྨན་རྫས་ཁག་ ༦༠ ནས་ ༧༠ 

ཚང་བའི་ཐོག་ཉུང་མཐའ་ལས་མི་བཅོ་དྲུག་ནས་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་དྲུག་ནང་ཆ་ཚང་བསྒྲུབས་པར་བེད་པ་
ཡིན།  

• དངུལ་ཆུ་རེན་པ་དེ། སྔོ་རེ་རལ་གི་རྩ་བ་དང་། རི་སེས་སྒ་སྨུག་དང་མམ་དུ་བསྲེས་སོར་བེད་དགོས། 
• དེ་ནས་བའི་གཅིན་པའི་ནང་ཡུན་རིང་བཙོས་དགོས། 
• དངུལ་ཆུ་དེ་སྔོ་སྨན་སྣ་ཚོགས་དང་ཚྭ་སྣ་རིགས་མང་པོའ་ིམམ་སོར་བ་བེད་དགོས། 
• དེ་ནས་ལྕགས་བླང་ཞིག་གི་ནང་སྣུམ་སྣག་ཀི་ལོ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་བླུགས་པའི་ཐོག་དངུལ་ཆུ་དེ་

བླུགས་ནས་ཚ་པོ་བཟོ་དགོས། 
• དེ་ནས་དངུལ་ཆུ་དེ་དུག་བཏོན་ཟིན་པའི་མུ་ཟི་དང་མམ་དུ་བསྲེས་སོར་བས་ནས་རྡོ་གཞོང་སྟེང་མདོག་

མཐིང་ནག་ཏུ་མ་གྱུར་བར་དབུར་དགོས། 
 



དཀར་བཏུལ་དང་ཅོག་ལའི་རྫས་སོར་ལ་དཔྱད་ཞིབ། 

དཀར་བཏུལ་ལག་ལེན་དེ།  བཙོ་ཐལ་གི་ལག་ལེན་དང་ཆ་འདྲ་བ་
ཡིན། དཀར་བཏུལ་སབས་དངུལ་ཆུའི་སྟེང་ལ་མུ་ཟི་བླུགས་དགོས། 
ལག་ལེན་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་མཚམས་དངུལ་ཆུ་རེན་པའི་རྫས་
མིང་དེ་ Mercuric sulfide (HgS) དུ་འགྱུར། 
  
ཅོག་ལ་ནི། གཙོ་བོ་བྲག་རྡོ་ཚ་བོ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། ཅོག་ལའི་གྲུབ་
ཆའི་ནང་རྫས་མིང་Mercuric sulfide (HgS) རང་བྱུང་
དུ་གནས་ཡོད། 



བོད་ལུགས་སྨན་སོར་ནང་དུག་འདོན་ཟིན་པའི་དངུལ་ཆུའི་རྫས་མིང་Mercuric Sulfide       

དུ་འགྱུར་བ།   

དུག་ཚད་ཉུང་བའ་ི mercuric sulfide གི་ཁྱད་ཆོས། 
 Solubility water  – v. low  

 Absorption  gut  –v. low (0.2%) 

      (15%HgCl,   95% methyl mercury) 

 Bio-availability  oral –v. low                                         

(x 30-60 < HgCl  &  x1000 < methyl mercury 

 Excretion> urine & feces 

  

 



བཙོ་ཐལ་ཐོག་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ིན་རྒྱལ་སིའི་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་བགྲོ་
གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གིས་པའི་མཇལ་བཅར་སབས་སི་ནོར་༸་གོང་ས་
སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཙོ་ཐལ་ཐོག་བཀའ་སོབ་སྩལ་དོན། " ངེད་
རང་ལོ་རེའི་འཕོད་བསྟེན་བརྟག་དཔྱད་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཕི་ལུགས་སྨན་པ་ཁ་
ཤས་ནས་ངོས་ཀི་ཁྲག་ནང་དངུལ་ཆུའི་ཆ་འདྲ་པོ་ཐོན་གི་ཡོད་པ་གསུངས་ཀི་
འདུག   " ངོས་རང་ནས་ཁོང་ཚོར་རྐང་ཚུགས་ནས་བཏང་གི་ཡོད་ལབ་ཀི་
ཡོད། ང་ཚོས་དུག་འདོན་ཟིན་པའི་དངུལ་ཆུ་༼བཙོ་ཐལ་༽ བེད་སོད་བ་ཡི་
ཡོད་པ་ལས་དུག་འདོན་མ་ཟིན་པའི་དངུལ་ཆུ་ཞིག་བེད་སོད་བ་ཡི་མེད། བས་
ཙང་ངོས་ནས་བགྲང་བ་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུའི་རིང་བཙོ་ཐལ་ཡོད་པའི་བོད་སྨན་མུ་
མཐུད་བེད་སོད་བས་པ་ཡིན་ཀང་དངུལ་ཆུའི་དུག་ཤས་ཅན་གི་མངོན་ཚུལ་
འམ་རྟགས་མཚན་འདྲ་པོ་གང་ཡང་མངོན་གསལ་མིན་འདུག"ཅེས་བཀའ་
བསྩལ།།  
 
 



རང་བྱུང་ Chelators སོར། 

 Chelators ཞེས་པ་ནི། རྫས་སོར་རིག་པའི་ནང་གོག་རྡུལ་དང་རྡུལ་ཕན་ཁག་ལྕགས་
རྡུལ་ལ་མཐུད་བེད་མཁན་གི་རྫས་ཞིག་ཡིན། (chelating agent) 

 ལུས་ཁམས་ནང་གི་རྫས་རིགས་དཔེར་ gluthionine  ཞེས་པ་ནི་ཁོང་དུ་སོང་བའི་
དུག་རིགས་ལ་ཐད་ཀར་གདོང་ལེན་བེད་ཀི་ཡོད། 

 ཕི་ལུགས་སྨན་སོར་བེད་པའི་ Pharmaceutical chelators  ནི་དུག་ནད་
ཚབས་ཆེན་ཐོག་བེད་སོད་བེད་ཀི་ཡོད། 

 རང་བྱུང་ག་ི Natural Chelators དཔེར་ན། སོག་པ་དང་འུ་སུ་ཡསི་དངུལ་ཆུའ་ིརྫས་དུག་དང་
ལྕགས་རིགས་ལས་བྱུང་བའ་ིདུག་སོགས་ལུས་ཁམས་ནས་ཕིར་འདརོ་བ་བེད་ཀ་ིཡདོ། 

 བོད་ལུགས་བཙོ་ཐལ་དང་དཀར་བཏུལ་ལག་ལནེ་ནང་ས་ོསྨན་རིགས་བེད་སདོ་བེད་ཀ་ིཡོད་པར་
བརེན་རང་བྱུང་གི་ Chelators ཡོད་སིད། 



གྲུབ་འབྲས་དང་མཇུག་སོམ།  

1. དེང་དུས་ཚན་རིག་མཐུན་པའི་མས་ཞིབ་འདིའི་བརྒྱུད་བོད་སྨན་ནང་དུ་བཀོལ་
སོད་བེད་པའི་དངུལ་ཆུ་དུག་གཏོན་ཟིན་པ་དེ་ལ་དུག་རྫས་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡོད་པ་
ཐེངས་དང་པོ་ར་སོད་ཁུངས་སེལ་བས། 

2. དུག་རྫས་ཞན་པ་དེ་བཙོ་ཐལ་དེ་ིད་HgS ངོ་བོ་དང་བཙོ་བཀྲུ་ལག་ལེན་ནང་
དུ་སྔོ་སྨན་བེད་སོད་པ་རྣམས་རང་བྱུང་ལུས་ནས་དོར་བར་བེད་པའི་རྫས་ 
natural chelators ཀི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་རེན་པས་དེ་ལར་བྱུང་སྲིད་སྙམ།    

3. བོད་སྨན་བཅུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་བཙོ་ཐལ་དེས་དབང་རྩའི་ནུས་སྟོབས་ཞན་པའི་ནད་
རིགས་དཔེར་ན་Alzheimer ལ་བུ་ལ་བེད་སོད་ཆེན་པོ་ཡོད་སྲིད། 

 
4. བཙོ་ཐལ་གི་ཕན་ནུས་སམ་བེད་ལས་ཐོག་ལ་མས་ཞིབ་མུ་མཐུད་གནང་
དགོས།  

 
 



5. གྲུབ་འབྲས་དེ་རྡ་ས་བོད་ཀི་སྨན་རྩིས་ཁང་སྨན་སོར་སེ་ཚན་གིས་བཙོ་ཐལ་
ལག་ལེན་ལ་རག་ལས་པ་མཐོང་། 

6. ད་ལན་གྲུབ་འབྲས་འདིས་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས་གཞན་ལ་ཅི། རྒྱ་ནག་ནས་
བཟོ་སྐྲུན་བེད་པའི་སྨན་དང་། ཚོགས་པ་གཞན་གི་སྨན་ལའང་མི་ཁྱབ། 

7. བཙོ་ཐལ་གི་ཕན་ནུས་དང་ནད་པའི་བདེ་འཇགས་ཆེ་བའི་སད་དུ། བཙོ་ཐལ་
ལག་ལེན་གི་ལས་རིམ་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་དང་། ལག་ལེན་གཅིག་མཚུངས། 
སྤུས་ཚད་ཐོག་སྟངས་འཛིན་བཅས་དགོས་པར་མཐོང་། 
 

 
 



ཐུགས་རེ་ཆེ།། 


