


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان    
معاونت غذا و دارو



 بيشترين       ،روي يك ماده ي معدني اصلي كمياب است كه بعد از آهن                           
.   ميزان را در بدن داراست                 

مقدار اين عنصر در بعضي از اعضاي بدن بيشتربوده كه نشان دهنده                                  
. نقش آن در اين عضو ها مي باشد               

 وجود دارد كه در همه ي                 )  (zn گرم روي      5/2  تا   5/1در فرد بالغ      
      . مايعات و ترشحات بدن انسان موجود است                 ، بافت ها     ،   ارگان ها     

بدن در عضالت اسكلتي و استخوان است                    znكل ميزان         %   90تقريبا   
 اسپرماتوزوا  و مشيميه چشم  نيز                     ، پروستات   ، ناخن     ،و  در مو      

. يافت مي شود       



:  موارد استفاده مكمل هاي روي در بدن 
. كمك به جلوگيري از سرطان    -
.  سرماخوردگي   جلوگيري و درمان  -
. يادآوري و فعاليت سيستم ايمني      -
. تسريع بخشيدن به بهبود زخم ها    -
. درمان و جلوگيري از آكنه   -
).از بين رفتن بينايي كه درافراد پير اتفاق مي افتد     (  جلوگيري از دژنراسيون ماكوالژ     -
).بي اشتهايي نشانه ي ازكمبود روي است      (  درمان بعضي از موارد بي اشتهايي عصبي       -
. تقويت و بهبود باروري مردان خصوصا سيگاري ها     -
.  درمان روماتيسم مفصلي       -
. درمان بيماري ويلسون    -
. كاهش تغييرات در حس چشايي    -
 . تقويت حس چشايي و بويايي       -



: فارماكوكينتيك روي        
.جذب آن با معده ي خالي بهتر است     

 : FDAموارد مصرف روي مورد تاييد             
zn كمبود    ، بيماري ويلسون  ،سوزش چشم   

: موارد مصرف تحقيقاتي      
 عفونت هاي  ، اسهال     ، بهداشت دندان ، سرماخوردگي    ، آكنه ولگاريس    

.  بهبود زخم     ، زگيل ، كاهش حس چشايي        ،تبخالي  



 درصد ميزان روي موجود در غذا را  40تا 20 بدن انسان  :منابع غذايي تامين كننده ي روي              
.جذب مي كند  

 مرغ و بوقلمون آماده ترين شكل قابل دسترسي روي قابل       ، ماهي ، غذاهايي مانند گوشت قرمز    
فيبر سبزيجات . روي موجود در سبزيجات كمتر براي بدن ما قابل دسترس است      . جذب هستند 

محصوالت لبني و تخم     .   به تنهايي ميزان روي را كه قابل جذب و استفاده  است كمتر مي كند          
. ل تر است  مرغ داراي ميزان نسبتا خوبي روي بوده اما جذب روي از اين موارد مشك    

: غذاهاي زير مهمترين منبع قابل استفاده روي است 
                 ... خرچنگ و، فرآورده هاي دريايي از جمله ميگو   ، گوشت  قرمز  ،)مهم ترين منبع   (صدف نرم تن  

:منابع غذايي كه قابليت جذب كمترروي را در بدن دارند شامل  
.  بادام زميني  ، سويا ، نخود چشم سياه    ، لوبيا 

. قارچ ، سبزي  پخته شده   ، غالت كامل 
.  لوبيا سبز و دانه كدو   



. سولفات روي رايج ترين مكمل قابل استفاده روي است                 
.اما حداقل جذب را داشته و باعث آشفتگي معده مي شود             

 :شكل هاي قابل جذب روي كه قابل دسترسي مي باشند عبارتند از       
.   گليسرات روي   - استات روي    -سيترات روي  

 :نحوه ي مصرف  
قبل از استفاده از مكمل هاي روي با پزشك متخصص و يا كارشناس تغذيه                          

.  مشورت كنيد   
 استفاده آن ها با آب و آبميوه         ، بهترين توصيه براي مصرف مكمل هاي روي           

. در ميان وعده هاي غذايي مي باشد           ) نه با شير    ( 
  توصيه  مي گردد همزمان  با ديگر مكمل ها از جمله مكمل آهن  و كلسيم                     

.  مصرف نشود   
. چنانچه براي معده شما مشكلي پيش آمد مي توان همراه غذا مصرف نمود                     



: موارد احتياط    
د و اين بيشتر مواد معدني كمياب در صورت مصرف بيش از حد براي بدن  سمي هستن         

نشانه هاي مسموميت عبارتند از آشفتگي معده و       .   نكته درمورد روي نيز صدق مي كند    
.  ميليگرم و يا بيشتر مصرف شده باشد   2000استفراغ و معموال زماني اتفاق مي افتد كه   

 : عوارض ناشي از مسموميت با روي    
 ،خواب آلودگي  ،سردرد   ،سرگيجه    : عوارض جانبي مسموميت با روي عبارتند از      

.  توهم ،نا هماهنگي عملكرد عضالت  ،افزايش تعريق 
 . طعم فلزي ، استفراغ ،تهوع : عوارض گوارشي شامل       

  باعث كمبود مس   znمصرف طوالني دوز هاي باالي   
.و در نتيجه آنمي ميكرو سيستيك مي شود       



 :تداخالت  
پني سيالمين وآهن باعث كاهش جذب     ،مصرف همزمان روي با تترا سايكلين ها    

غذاهايي   ،كلسيم ، چاي   ،مصرف همزمان  با كافئين     .    مي شود     znاين  داروها و     
غذاهاي    ،)ريواس و لوبيا، سيب زميني شيرين  ،اسفناج  (كه حاوي اسيد اگزاليك    

و مس نيز   )  آجيل و غالت  ، لوبيا خام     ،نان تخمير نشده ( حاوي اسيد  فيتيك    
   . را كم مي كند      znجذب   



:دوز مصرفي روي بر اساس رنج سني           
 مقدار مجاز غذايي را طبق  znانجمن تغذيه و غذا آكادمي ملي علوم براي   

RDA)Recommend Dose Allowance(   جدول زير پيشنهاد كرده است  .
 

 ) mg/day)                                             RDAسن يا و ضيعت   

5           سالگي                                                            1-0 
      10         سالگي                                                            10-1
 15    سالگي به بعد در مردان                                            10 از 
   12     سالگي به بعد در زنان                                              11از 

  15               در باروري                                                         
  19      ماهه اول شيردهي                                                 6در 
16     ماهه دوم شيردهي                                                  6در 



 ميلي گرم عنصر فلزي روي   50 تا 25در مكمل هاي غذايي دوز معمول بزرگسال آن    
.  درصد آن از دستگاه گوارش جذب مي شود    30 تا 20است كه    

. )  ميلي گرم فلز روي است    50 موجود در ايران محتوي mg220كپسول   ( 

؟ چه كساني نياز به روي بيشتر دارند   
.خانم هاي شيرده و باردار  -
.  افرادي كه در طي روز زياد سيگار مي كشند          -
.  كساني كه مشروبات الكلي مي خورند         -
.  بيماراني كه داراي مشكالت كبدي و كليوي هستند       -

. ـ بيماران ديابتي 
.  كساني كه مشكل عفونت دارند       -
 يا عمل جراحي انجام داده اند و يا سكته هاي   ، كساني كه دچار سوختگي شده      -

. فلجي داشته اند  
.  افرادي كه دچار آرتروز هستند      -
 .  افراد كم خون و سرطاني  -
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