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روی
ﻋﻨﴫ روی ﯾﮏ ﻋﻨﴫ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﻘﺶ دارد.
روی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪ ،ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯿﮕﻮ ،ﺻﺪف و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ،ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﻣﻐﺰ داﻧﻪﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان روی در ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان
ﺟﺬب آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﻛﻤﺒﻮد روی ﯾﻜﯽ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿامریﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﴫف رژﯾﻢﻫﺎی ﻏﻨﯽ از ﻏﻼت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه و ﻧﺎن
ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺧﻤﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ورﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺣﺎوی
ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﻓﯿﱪ و ﻓﯿﺘﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو در روده ﺑﺎ روی ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ
ﺟﺬب آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻤﺒﻮد روی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻼمئﯽ ﻫﻤﭽﻮن:
ﺗﺎﺧﯿﺮ رﺷﺪ و ﻛﻮﺗﺎه ﻗﺪی ،ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﻠﻮغ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ،ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری،
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ،رﯾﺰش ﻣﻮ ،ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ﺧﻔﯿﻒ ،ﺗﺮس از ﻧﻮر ،اﺧﺘﻼل در ﺣﺲ ﭼﺸﺎﯾﯽ،
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺑﺮوز آﮐﻨﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮصﻫﺎی روی ﯾﺎ زﯾﻨﮏ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﻗﺪی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻮﺳﺖ
و ﻣﻮ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮای ﺷام اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻬﱰ زﻣﺎن ﻣﴫف آن ۱
ﺗﺎ  ۲ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﮑﻤﻞ آﻫﻦ و
ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﴫف ﺷﻮد و ﺣﺘام ﯾﻦ ﻣﴫف آنﻫﺎ  ۲ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﴫف ﻣﺪاوم و ﺧﻮد ﴎاﻧﻪ زﯾﻨﮏ ﯾﺎ روی ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ :اﺧﺘﻼل در ﺟﺬب آﻫﻦ ﻣﺲ و ﺑﺮوز ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ،ﺿﻌﻒ و رﯾﺰش ﻣﻮ ﻫﻤﺮاه
اﺳﺖ.
ﻣﴫف ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ در ﺑﺪن ﻋﻼمئﯽ ﻫﭽﻮن آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﻌﺪه ،اﺳﻬﺎل و
اﺳﺘﻔﺮاغ راه دﻧﺒﺎل دارد .ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی ﺧﻮب ﺧﻮن و اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی ﺑﺪ
ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد .و ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻼمئﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﴎﮔﯿﺠﻪ ،ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻖ ،ﮐﻢ
ﺧﻮﻧﯽ ،و ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﻮﻻت:
اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﯾﺎ ﻓﻮﻻت ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﺮوه ب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻨﺘﺰ رﺷﺪ و منﻮ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ در اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﺳﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻣﺸﮑﻼت
ﮔﻮارﺷﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿامریﻫﺎی ﮐﺒﺪ ﮐﻠﯿﻪ دﭼﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ از داروﻫﺎی ﺿﺪ
ﺗﺸﻨﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ .اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻢ
ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B۱۲اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،ﺳﻨﺪرم ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺰﻣﻦ ،ﺑﻬﺒﻮد در رﺷﺪ،
ﴎﮔﯿﺠﻪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﮑﺘﻪﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ
ﻧﯿﺰ ﻣﺪد ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ،اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ اﺳﻔﻨﺎج ،ﺑﺮوﮐﻠﯽ ،ﮐﺎﻫﻮ
و ﮐﺮﻓﺲ و ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻮی ،ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﻣﻮز ،ﻃﺎﻟﺒﯽ ،و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘام ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﴫف ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان
ﻣﺤﺘﻮی اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﮑﻤﻞ اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯽﺧﻄﺮ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار اﺿﺎﻓﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ ادرار دﻓﻊ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﱰ ﮔﺮوﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻦ رﺷﺪ و ﺑﺎروری ﺑﻬﱰ
اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ در ﺻﻮرت ﻣﴫف ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی اﯾﻦ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻋﻮارﺿﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻬﻮع و ﻧﻔﺦ ﺷﮑﻤﯽ و ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﴫف ﺷﻮد.
ﻧﮕﺎرش :ﻧﺼﯿﺒﻪ ﻣﯿﺮﻓﻼح
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ

