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 جذب روي
ترين مطالعات بيشماري در خصوص تعيين محل جذب روي و متابوليسم آن در نشخوارکنندگان انجام شده است. نتايج اين تحقيقات روده کوچک را مهم

(. کمتر Kirek et al., 1994شود )شيردان هم جذب مي(. همچنين مقدار کمي روي از شکمبه و Liuzzi and Cousins, 2004) اندمحل جذب روي دانسته

کوچک، آب دوست و حاوي بار باالست  ه روي، نسبتا(. به خاطر اينک2002گيرد )نانري، روده بزرگ صورت ميدرصد کل روي جذب شده از طريق  2از 

اي هم براي جذب و هم براي توزيع آن نياز است مکانيسم ويژه فعال عبور کند، بنابراينانتشار غير يهاي بيولوژيک به وسيلهتواند از عرض غشاءنمي

(McMahon and Cousins, 1998جذب روي در ابتدا به طور پيچيده .)شود. گيرد و سپس به داخل خون انتقال داده مياي توسط مخاط روده صورت مي

شود هاي اپيتليوم انتقال داده ميروي سپس به درون سلول-. کمپلکس ليگاندشوداول جذب، يک ليگاند از پانکراس ترشح شده و با روي باند مي يدر مرحله

Cousins (1988 )و   McMahonتحقيقات (.1988شود )ميلر و همکاران، و روي انتقال داده شده به اين طريق بر روي محلي از غشاء مجاور سلول باند مي

 در دودنوم و ژوژنوم حضور بااليي دارد اما در ايلئوم يا سکوم حضور کمي ZnT1دند. پروتئين نامي ZnT1اين محل باند شدن را يک پروتئين انتقال دهنده 

گيرد. دو خانواده مهم کوچک به وسيله چندين پروتئين انتقال دهنده انجام مي يهاي انتروسيت رودهحضور ندارد. انتقال روي از عرض سلول دارد يا اصال

 Hill and) در انتقال روي نقش بسزايي دارند ZnTهاي انتقال دهنده و پروتئين Zipهاي انتقال دهنده هاي پروتئيننامبههاي انتقال دهنده روي از پروتئين

link, 2009هاي انتقال دهنده (. چندين عضو از خانواده پروتئينZip  شاملZip1 ،Zip2  وZip4 هاي بوردر به داخل سلولدر انتقال روي از عرض غشاء براش

شود و سپس توسط يک ( از عرض سلول انتقال داده ميCRIPانتروسيت نقش دارند و روي جذب شده به اين طريق توسط يک پروتئين غني از سيستئين )

 Liuzzi andشود )هاي انتروسيت )به داخل گردش خون باب( آزاد ميبه خارج از سلول ZnT1به نام  ZnTهاي انتقال دهنده عضو از خانواده پروتئين

Cousins, 2004 سرانجام روي توسط آلبومين از محل پروتئين انتقال دهنده .)ZnT1 شود. مقدار روي برداشت شده و همراه با آن وارد گردش خون باب مي

له از طرفي به وسيهاي اپيتليوم و دسترس در غشاء مجاور سلولبه وسيله مقدار آلبومين بدون فلز، قابل به داخل گردش خون باب، احتماالوارد شده 

غشاء  شود که اين پروتئين با پروتئين غني از سيستئين با روي انتقال يافته از عرضهاي مخاطي است تنظيم ميمتالوتيونئين که يک پروتئين موجود در سلول



ه هايي است کل دهنده روي و يا بيان ملکولهاي انتقابراساس بيان پروتئين کنترل هوموستازي جذب روي احتماال(. 1988کند )ميلر و همکاران، رقابت مي

( گزارش کردند که خانواده 2008و همکاران ) Wright (.Pchva et al., 2009دهند )هاي انتروسيت و جريان خون را تشکيل ميخط بعدي بين سلول

ها شوند اما به دليل نداشتن هاي اين بافتبه داخل سلولدر شکمبه و هزارال نيز حضور دارند و ممکن است سبب انتقال روي  Zipهاي انتقال دهنده پروتئين

ها تجمع پيدا توانند روي جذب شده به داخل سلول را به داخل خون انتقال دهند و روي جذب شده در داخل اين سلولنمي ZnTهاي انتقال دهنده پروتئين

 کند. مي

مس و در شرايط  يادي به روي وپائيني هستند که در شرايط فيزيولوژيکي ميل ترکيبي زهاي غني از سيستئين با وزن ملکولي ها پروتئينمتالوتيونئين

ها وظايف بيولوژيکي بسيار زيادي دارند که همه اين (. متالوتيونئينMengheri et al., 1993فيزيولوژيک ميل ترکيبي زيادي به کادميوم و جيوه دارند )غير

اين مورد مواد مغذيي از قبيل روي  باشد و درزدايي در برابر فلزات سنگين ميها نقش مهم آنها در سمالوتيونئيناند. يکي از وظايف متوظايف شناخته نشده

هاي ديکالاتواند در خنثي کردن ر(. همچنين روي با تحريک سنتز متالوتيونئين مي2002کننده متابوليسم و وظايف آنها هستند )نانري، و مس، تنظيم

اليي شوند، اما با غلظت بادارن يافت ميهاي مهرهدر تمام بافت ها با مقدار متفاوتي تقريبا(. متالوتيونئينPrasad et al., 2004داشته باشد )هيدرواکسيد نقش 

ين سال است که دهد. براي چندها در پاسخ به تعدادي فاکتور رخ مي(. سنتز متالوتيونئينDunn et al., 1987در کبد، کليه و روده کوچک حضور دارند )

(. مقدار Dunn et al., 1987تواند در پاسخ به مقدار کادميوم، مس يا روي جيره به سرعتً افزايش يابند )معلوم شده متالوتيونئين کبد، کليه و روده کوچک مي

تند، هر چند که رک سنتز متالوتيونئين هسهاي بافتي متفاوت است. هم مس و هم روي، محسنتز متالوتيونئين بسته به مقدار و نوع فلز سنگين و پيچيدگي

ها هستند. مس تنها در دوز ترين محرک(. در کبد روي و کادميوم مهمRichards, 1988تر و بيشتري نسبت به مس در اکثر حيوانات است )روي محرک قوي

وح ها هستند، روي تنها در سطجيوه و کادميوم بهترين محرکشود. در کليه کمي جيوه در کبد القاء مي بااليي محرک خوبي است، و اثر آن به وسيله مقدار

 (.2002دهد )نانري، تواند در کليه محرک خوبي باشد و مس از خود تنها پاسخ خيلي ضعيفي نشان ميباال مي

 انتقال روي
آلبومين متصل شده، و حدود دوسوم روي موجود شود و به طور ضعيفي به پروتئين هاي روده وارد وريد باب ميروي پس از عبور از عرض غشاء سلول

)آندروود و  کندو متالوتيونئين نيز حضور پيدا مي macroglobin-2αدهد. همچنين روي موجود در پالسما به صورت باند شده با در پالسما را تشکيل مي



ند کد، يک نقش کليدي در حرکت و انتقال روي از پالسما بازي ميهاي کب(. القاء سنتز متالوتيونئين کبدي به دنبال ورود روي به داخل سلول1999ساتل، 

کند در پاسخ به اين افزايش، غلظت متالوتيونئين هم باال رفته و روي در کبد به متالوتيونئين (. زماني که غلظت روي در پالسما افزايش پيدا مي1993)برمنر، 

و روي موجود  يافتهشوند که روي موجود در پالسما کاهش ( باعث مي6تا  1ها )اينترلوکين ينها و سيتوکدر اين زمان گلوکوکورتيکوئيد .گرددمتصل مي

 در کبد از طريق سنتز متالوتيونئين افزايش يابد. 

 دفع روي
هوموستازي روي  شود. به هر حال مشارکتگيرد و مقدار اندکي نيز از طريق ادرار دفع ميدفع روي اغلب از طريق ترشح پانکراس و مدفوع صورت مي

(. روي موجود در مدفوع تنها محدود به روي 1999شود )آندروود و ساتل، ام( دچار نقص ميپيپي 630اي )محدود است و در غلظت باالتر روي جيره

 يتواند در همهوس مي(. تقريبا روي اندوژن1986اي نيست بلکه مقداري از آن مربوط به روي اندوژنوس است )هامبيدج و همکاران، جذب نشده جيره

(. ميلر و 1991ترين محل دفع اندوژنوس است )ميلر و همکاران، کوچک مهم يروده شکمبه و نگاري يافت شود. احتماالهاي دستگاه گوارش شامل بخش

را مورد مطالعه قرار دادند، و دريافتند که حيوانات با  طبيعيهاي با کمبود روي و ( جذب، متابوليسم و دفع اندوژنوس روي در گوساله1991همکاران )

شود، کوچک دارند. اين افزايش دفع به وسيله بازجذب بيشتري در ادامه روده کوچک دنبال مي يکمبود روي، دفع اندوژنوس بيشتري در بخش بااليي روده

شود. در هنگام افزايش سطح روي جيره، اتالف اندوژنوسي از طريق مدفوع ميهاي با کمبود روي کمتر در نتيجه کل دفع روي مدفوع اندوژنوسي در گوساله

 (. 2002کند )نانري، افزايش پيدا مي
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