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چکیده
گندهخواری ( )pica or allotriophagiaدر اغلب موارد بهدنبال اختالالت گوارشی ،عوارض متابولیکی ،بیماریهای انگلی و یا در پیی
برخی کمبودها رخ میدهد و در ادامه منجر به بروز مسمومیت ،تورم ضربهای نگاری ،پریتونیت ،اختالل در عملکرد دریچیه نگیاری-
هزارالیی ،انباشتگی شیردان ،تورم شیردان و انسداد روده میشود .در مطالعه حاضر قبل از نحر ،جنس ،محدوده سنی و محل نگهداری
شترها تعیین و خونگیری بهعمل آمد و پس از کشتار ،پیش معده و معده  300نفر شتر بررسی و محتوییات گوارشیی جهیت حضیور
اجسام خارجی به دقت بازرسی شد .در مجموع از  20نفر شتر سالم و  20نفر شتر مبتال به گندهخواری خونگیری انجام و نمونه سیرم
جهت تعیین سطوح سرمی آهن ،مس ،روی ،فسفر ،سلنیوم ،کبالت و نسبت مس به روی مورد اسیتفاده قیرار گرفیت .نتیای بررسیی
کشتارگاهی نشان داد که  36نفر دچار گندهخواری بودند و میزان وقوع معادل  12درصد برآورد شد .اجسام فلزی بیا فراوانیی نسیبی
 33/33درصد ،بیشترین و چوب با  5/26درصد ،کمترین وقوع را به خود اختصاص دادند .از سوی دیگر سیط سیرمی آهین ،میس،
فسفر ،سلنیوم ،کبالت و نسبت مس به روی شتران گندهخوار بهطور معنیداری کمتر از شتران سیالم بیود ( .)p<0/05همچنیین سیط
سرمی روی ،مس و فسفر شتران نر گندهخوار بهطور معنیدار کمتر از جنس ماده و برعکس سط سرمی کبالت نرها بیشتر از مادههیا
بود .چنین نتیجهگیری میشود که کمبود عناصری همچون آهن ،مس ،فسفر ،سلنیوم و کبالت ،نقشی احتمالی را در گندهخواری شترها
بر عهده دارند.
کلیدواژهها :شتر ،گندهخواری ،مواد معدنی ،ریز مغذیها ،کمبود.
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از قدیمیترین فرضیهها در مرورد علرت گنردهخرواری،

مقدمه
گندهخواری برای اولین بار در انسان توسط بقررا

کمبود برخی مواد معدنی است که از میان آنها میتروان

و در حدود  400سال قبل از میالد توضری داده شرده و

به کمبود کلسیم ،روی و آهن اشاره نمود ( Miao et al.,

پس از آن به کرات در زنان باردار ،بچرههرا و حیوانرات

 .)2015یکی دیگرر از فرضریههرا هرم ،روی آوردن بره

گزارش گردیده ،اما علت آن تاکنون به درستی مشرص

گندهخواری برای محافظت در برابر پاتوژنهرا و سرموم

نشرده اسرت ( .)Roy et al., 2018بررسری علرل برروز

است که بسیار مورد توجه قرار گرفته اسرت .رراکره در

گندهخواری در انسان و عارضهء خوردن اغذیره حراوی

اغلب موارد ،زنان باردار و کودکان دررار گنردهخرواری

مرورد

میشوند که بهدلیل پرایین برودن سرب ایمنری بدنشران

بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیدند که علت روی

بسرریار در معررر

خبررر عوامررل بیمرراریزا ،سررموم و

آوردن زنان باردار به خوردن برنج خام ،سیبزمینی خام

تراتوژنها قرار میگیرند .بهدنبال گندهخرواری ،بسریاری

و ذرت خام ،در وحله اول اختاللری روانری و در وحلره

از ویروسها ،باکتریها یا سموم به مرواد خرورده شرده

دوم برای برطرف کرردن نیراز غرذایی و رفرس گرسرنگی

متصل شده و از جذا شدن آنها جلوگیری میشرود و

اسررت ( .)Placek and Hagen, 2013پرریش از ایررن

یا مواد خورده شده تیهای محافظ در دسرتگاه گروارش

فرضیههای متعددی از سوی محققین بررای بیران علرت

ایجاد میکنند و از جذا عوامل مضر میکاهند ،یا آنکه

روی آوردن انسان به گندهخواری بیان شده است کره از

با اتصال به آهن (فیتات موجود در بررنج خرام) ،آنرا از

آن جمله میتوان به اخرتالتت روانری ،برطررف کرردن

دسترس باکتری در حرال رشرد خرارا سراخته و نقرش

گرسنگی ،نیاز به مواد مغذی ،محافظرت خرود در برابرر

محافظتی خود را القاء مینمایند ( Placek and Hagen,

سموم و بیماریها ،سازگاری بیولوژیک و فرهنگ حاکم

.)2013; Miao et al., 2015

نشاسته خام یا  amylophagiaدر تحقیقی خرا

بر آن جامعه اشاره کررد .ترنش ،اضربراا ،افسرردگی و

در حالت عادی بهتمایل حیوان برای خوردن غرذا،

حتی بروز هرگونه اختالل در رشد ،در زمرره اخرتالتت

اشتها گفته میشود ،اما اشتهای غیرعرادی و روی آوردن

روانی قرار میگیرند که انسان را به سمت گنردهخرواری

حیوان به مصرف موادی کره برهطرور معمرول در جیرره

سرو مریدهنرد ( .)Miao et al., 2015خرا خروری

غذایی یافت نمیشوند را گندهخرواری گوینرد .هررنرد

نمونهای دیگر از گندهخواری است که در برخی منراط

علت بروز این عارضه در دامهای اهلی (گاو ،گراومیش،

جغرافیایی و به واسبه فرهنگ حاکم برر زنردگی مرردم

اسب ،شتر ،بز و گوسفند) بهدرستی معلوم نیست امرا در

شکل میگیرد .بسریاری بررای فرزنردآوری ،سرالمتی و

اغلب موارد گندهخوار شردن حیوانرات را بره کمبودهرا

افزایش توان باروری ،اقدام به خا خروری مریکننرد و

(مواد معدنی ،ریزمغذیها ،پروتئینها و اسید آمینرههرا)،

پیروان برخی فرقهها مردم را به خوردن قر

های خا

اختالتت گوارشی و عوار

متابولیکی ربط میدهند و

تبر شده برای افرزایش زاد و ولرد و سرالمتی تشروی

گاهی اوقات از آن بهعنوان بروز عادتی برد و ناشایسرت

میکنند ( .)Placek and Hagen, 2013در این بین یکری

درپی روانرنجور شدن ( )neurosis or vicesحیوان ،نام
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مرریبرنررد ( .)Kojouri, 2021گنرردهخررواری از علررل

اعالم شردهاسرت ( Jain and Chopra, 1994; Sahin et

شکلگیری بوتولیسرم ( ،)butulismپریتونیرت ضرربهای

.)al., 2001

نگاری ( ،)traumatic reticuloperitonitisمسمومیت برا

از آنجا که اطالعات مردونی در خصرو

علرت

سرا ( )lead poisoningو سایر اختالتت گوارشی در

گندهخوار شدن شترسانان ایران در دسترس نیسرت ،لرذا

گراو برهشرمار مریآیرد ( .)Constable et al., 2017در

در تحقی حاضر سعی شد تا برای اولین بار بره بررسری

بررسی انجامشده در مورد گاومیشهای کشرتاری اهرواز

محتویات پیشمعده شرترها اقردام و بره مقایسره برخری

مشص

گردیرده کره  36/5درصرد گراومیشهرا واجرد

فراسنجههای سرمی پرداخته شود.

اجسام خارجی در پیش معرده بودنرد و  14/5درصرد از
کررل گرراومیشهررا ،اجسررامی فلررزی را بلعیررده بودنررد

مواد و روشها

( .)Ghadrdan Mashhadi et al., 2007مقایسره برخری

مبالعه حاضر بهصورت مقایسهای برر شرتران یرک

فراسنجهها در گاوان درار پریتونیت ضرربهای نگراری و

کوهانه و در کشتارگاه نجف آباد اصفهان به انجام رسرید

کررد کره کمبرود مرس ،روی و کلسریم

و طی آن اقدام به بازرسی پیشمعردههرا و شریردان 300

بهعنوان عوامل مداخلهگر در گندهخوار شدن گاو مبرح

نفر شتر پس از نحر شد ،که  36نفر از آنها درجراتی از

هستند ( .)Ocal et al.,2008همچنین پایین بودن سرب

گندهخواری را داشتند .قبل از نحر ،حداقل  20میلیلیترر

سرمی فسفر ،کلر ،آهن و فریتین بهعنوان دتیل احتمالی

خون در لولههای فاقد ماده ضد انعقاد آن جمرسآوری و

برای گندهخوار کردن گاو بشمار رفته است ( Nikvand

بالفاصله به آزمایشرگاه درمانگراه دانشرکده دامپزشرکی

شردهاسرت کره

دانشگاه شهرکرد ارسال شد .سن شترهای نحر شده برین

سب سررمی آهرن و مرس اسربان گنردهخروار برهطرور

 2تا  5سال برود و اطالعرات مربرو بره جرنس ،محرل

معنیدار ،کمتر از گروه سالم میباشد ( Aytekin et al.,

ثبت شد.

سالم ،مشرص

 .)et al., 2018از سوی دیگر مشرص

 .)2011بات بودن سب گروگرد خرا

نگهداری ،نوع تغذیه و غیره در فرم مصصو

و گیراه و پرایین

در طول خط کشرتار برر نمونرههرای خرون و تشرههرا،

بودن مقدار مس موجود در سرم ،مو و کبد نیرز از علرل

شمارهگذاری مشرابه صرورت گرفرت و ضرمن بررسری

گندهخواری و تغری شتران دو کوهانه (شتر بلصری) در

کامل تشه ،اقدام به بازرسی پریش معردهها شرد .بردین

مناط صحرایی و نیمه صحرایی رین اعالم شرده اسرت

منظور برشی از سب پشتی شرکمبه ایجراد و محتویرات

( .)Shen and Li, 2010همچنرین در مبالعرهای دیگرر،

در داخل سرند ،الک شدند ترا پرس از شستشرو برا آا،

محققین سب سرمی پروتئین ،فسفر و آهن شتران سرالم

اجسام خرارجی برهطرور کامرل جداسرازی و مشرص

هندوستان را بیشتر از شتران مبتال به گندهخواری اعالم

شوند .با جداسازی اجسام خارجی ،نمونه خون مربوطه،

کرردهانرد ( )Singh et al., 1986و علرت اصرلی برروز

بهعنوان مورد مثبت ثبت و در غیر اینصورت برهعنروان

گندهخواری در بره ،گاومیش و گوسراله ،کمبرود فسرفر

گروه سالم در نظر گرفته میشد .در ادامه در آزمایشرگاه
اقدام به جداسازی سرم شده و نمونهها تا زمان سرنجش
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آهن ،مس ،روی ،فسرفر ،سرلنیوم و کبالرت در بررودت

بیمار و سالم و همچنین جنسهای نر و ماده شد و پرس

منفی  70درجه سلسیوس نگهداری میشدند.

از آن بررا بهرررهگیررری از آنررالیز واریررانس یررک طرفرره

برای سنجش عناصر سرمی مورد نظر در تحقی حاضرر،

( )ANOVAو آزمونهرررای کمکررری هرررولم-سررریدا

از دسررتگاه طیررف سررنج نرروری بررر اسرراس نشررر نررور و

( )Holm-Sidakو دانز متد ( )Dunn’s methodاقدام به

برانگیصتگی به کمرک پالسرما ( inductively coupled

تعیین تفاوتها در سب  p<0/05شد.

Spectro ( )plasma atomic emission spectroscopy

 )Genesis-ICP, USAاسرتفاده شرد .بردین منظرور در

یافتهها

ابتدا پروتئینهای سرم توسرط اسرید ترری کلرواسرتیک

بررسی کشتارگاهی پریش معرده و معرده  300نفرر

اشباع رسوا داده شد و با استفاده از صرافی میکروپرور

شتر نحر شده ،حکایت از ابتالی  36نفر به گندهخرواری

 0/4میکرون ،نمونهها پاتیش شدند .تزم به ذکرر اسرت

داشت که میزان ابتال  12درصرد بررآورد شرد .از سروی

که در روش طیف سنجی فو  ،شردت امرواا تابیرده از

دیگر اجسام فلرزی برا  33/3درصرد و رروا برا 5/26

اتمها به هنگرام برگشرت از حالرت برانگیصتگری مرورد

درصد بهترتیرب بیشرترین و کمتررین فراوانری در برین

سنجش قرار مریگیررد .همچنرین برانگیصتگری ابتردایی

اجسررام خررارجی موجررود در پرریش معررده را برره خررود

توسط مشعل پالسما ،معروف به پالسمای جفرت شرده

دادنرد کره در جردول  1بره توزیرس فراوانری

ء

اختصرا

القایی صورت مریگیررد ( .)Lee, 2018پالسرما ،گرازی

اجسام خارجی اشاره شدهاسرت .از میران اجسرام فلرزی

است که بصشی از آن یونیزه میشود و به کمرک القرای

موجود در پیشمعدهها هم میتوان به سیم ،مری  ،برراده

الکترومغناطیسی گاز آرگون پدید میآید .نمونهء مجهول
از لوله مرکزی ،به شکل افشانه ( )aerosolو توسط گراز

آهن ،سوزن و سنجا اشاره کرد.
در بررسی کشتارگاهی پیش معدهها مشرص

شرد

آرگون به قسمتهرای براتیی رانرده میشرود .کراربری

که تجمس اجسام خارجی در مناط مصتلف ترا حردودی

دستگاه مذکور هم آسانتر از روشهای دیگر بوده و در

با یکدیگر متفاوت است .برای مثال اجسام فلزی بیشرتر

گسررتره  )part per billion( ppbسررنجش را انجررام

در شکمبه و نگاری ،شن و خا بیشرتر در معرده سروم

میدهد.

تجمس داشتند .همچنین مشص

-تحلیل آماری دادهها :جهت بررسی دادهها از نررمافرزار

موجود در نگاری از نظر فراوانی تقریباٌ دو برابر اجسرام

آمراری سریگماپلوت  )SigmaPlot 12( 12بهرره گرفتره

فلزی موجود در شکمبه بودند.

شد .ابتدا با بهرهگیری از آمار توصیفی اقردام بره تعیرین
میانگین ،انحراف معیار و خبای اسرتاندارد در دو گرروه

44

شد کره اجسرام فلرزی

دوره  ،15شماره  ،1پیاپی  ،57بهار  ،1400صفحات41-50 - :

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

جدول  -1نوع و تعداد اجسام خارجی یافت شده در پیش معده شتران مبتال به گنده خواری
اجسام غیرفلزی
شن و سنگ

اجسام فلزی

طناب

چوب

پارچه

پالستیک

ریزه

توزیس فراوانی

17

6

7

3

5

19

توزیس فراوانی نسبی (درصد)

29/82

10/52

12/28

5/26

8/77

33/33

همانگونه که در جدول  2مشاهده میشرود ،میرزان

همچنرین بررا توجره برره جردول  2و نمررودار  1مشرراهده

آهن سرم شتران مبتال به گندهخواری برهطرور معنریدار

میشود که تفاوت سب سررمی روی در شرتران گرروه

کمتر از شتران سرالم برود ( .)p=0/001همچنرین سرب

سالم و گندهخوار ،معنیدار نیست ( .)p=0/64اما نسربت

سرررمی مررس ( ،)p=0/003فسررفر ( ،)p=0/003سررلنیوم

مس به روی در گروه گندهخوار بهطور معنیدار کمتر از

( )p=0/034و کبالت ( )p=0/003نیز در شتران مبتال بره

شتران سالم میباشد (.)p=0/037

گندهخواری بهطور معنیدار کمترر از گرروه سرالم برود.
جدول  -2مقدار سرمی برخی مواد معدنی و ریزمعدنی در شتران سالم و مبتال به گندهخواری
سالم
میانگین

خطای

گندهخوار
انحراف معیار

میانگین

استاندارد

خطای

انحراف معیار

مقدار p

استاندارد

آهن (میکروگرم بر دسیلیتر)

129/9

9/28

20/76

86/35a

5/14

13/6

0/001

مس (میکروگرم بر دسیلیتر)

59/16

1/46

3/27

51/28 a

1/86

4/93

0/003

روی (میکروگرم بر دسیلیتر)

41/02

2/56

5/74

42/24

2/49

6/6

0/643

فسفر (میلیگرم بر دسیلیتر)

5/94

0/05

0/12

4/18 a

0/15

0/41

0/003

سلنیوم (میکروگرم بر دسیلیتر)

20/83

4/21

9/43

12/07 a

0/59

1/58

0/034

کبالت (میکروگرم بر دسیلیتر)

0/47

0/04

0/09

0/159 a

0/03

0/1

0/003

نسبت مس به روی

1/46

0/078

0/176

1/229 a

0/058

0/154

0/037

 :aتغییرات نسبت به گروه سالم معنیدار است ()p<0/05

همچنین مقایسه غلظت فراسنجهها در دو جنس نر

در شترهای نر مبتال به گندهخواری ،سرب سررمی روی

و ماده نشان داد کره سرب سررمی آهرن ( )p=0/009و

( ،)p=0/016مس ( )p=0/016و فسرفر ( )p=0/029هرم

مس ( )p=0/005در شترهای نر سالم برهطرور معنریدار

بهطور معنیدار کمتر از مادههای گندهخروار و بررعکس

کمتر از مادههای سالم بود و بررعکس میرزان کبالرت در

سب سرمی کبالت نرهای مبتال بهطور معنیدار بیشتر از

نرهای سالم بیشتر از مادهها بود (.)p<0/001

مادههای بیمار بود (( )p=0/032جدول .)3
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جدول  -3مقایسه مقدار سرمی عناصر به تفکیک جنس ،در شتران دو گروه سالم و گنده خوار
سالم
میانگین

خطای معیار

گندهخوار
انحراف

میانگین

خطای معیار

انحراف معیار

معیار
آهن (میکروگرم بر دسیلیتر)

مس (میکروگرم بر دسیلیتر)

روی (میکروگرم بر دسیلیتر)

فسفر میلیگرم بر دسیلیتر

سلنیوم (میکروگرم بر دسیلیتر)

کبالت (میکروگرم بر دسیلیتر)

نر

115/3

2/94

5/1

81/4 a

1/7

2/4

ماده

151/8 a

6/1

8/62

88/34

7/19

16/09

نر

56/83

0/53

0/92

44/35

2/25

ماده

62/65 a

0/55

0/77

54/06 a

0/27

نر

37/93

3/04

5/27

35/85

0/65

ماده

45/65

1/55

2/19

44/8 a

2/7

نر

6/02

0/03

0/05

a

4/59

0/27

ماده

5/78

0/02

0/02

4/014

0/14

نر

14/03

0/24

0/42

13/15

1/05

ماده

31/03

2/94

2/94

11/69

0/69

نر

0/54 a

0/008

0/015

0/25 a

0/02

ماده

0/37

0/005

0/007

0/12

0/04

3/18
0/61
3/91
6/04
0/38
0/31
1/48
1/55
0/03
0/009

 :aاختالف نسبت به جنس مصالف معنیدار است ()p<0/05

رسیده است ،اما تاکنون در ایران تحقی مدونی برر شرتر

بحث و نتیجهگیری
دامهای گندهخوار بهدرجات مصتلف به بلس اجسرام

صورت نگرفته است .به همین دلیل تحقیر حاضرر برر

نفرروذی (سرریم ،سرروزن ،مرری  ،بررراده آهررن و غیررره) و

شتران کشتارگاهی و با هدف بررسی تفاوتهای سررمی

غیرنفوذی (شن ،سنگ ،خا  ،پارره ،پالستیک و غیرره)

برخی ریز مغذیها و مواد معدنی طراحی و اجررا شرد،

مبادرت میکنند و از ایرنرو دررار عوارضری همچرون

که پس از تهیه نمونه سرم از شتران مبتال به گندهخواری

پریتونیت ،رسربندگی ،آبسره ،انباشرتگی ،عردم کرارآیی

و سالم مشص

شد که سب سرمی آهن ،مس ،فسرفر،

دریچههای هزارتیی نگراری و پیلرور ،انسرداد مجراری

کبالت و سلنیوم شتران گندهخوار بهطور معنریدار کمترر

گوارشی ،مسمومیت و غیره خواهند شد ،کره در نهایرت

از شتران سالم بود ( .)p<0/05برهعبرارت دیگرر شرتران

سالمت دام را به مصراطره مریاندازنرد و ضررر و زیران

گندهخوار بره نروعی از کمبرود عناصرر یراد شرده رنرج

اقتصادی را برهدنبرال دارنرد ( ;Constable et al., 2017

میبرند و شاید بتوان گفت که کمبود این عناصرر منجرر

 .)Smith et al., 2019; Kojouri, 2021از ایررنرو

به شکلگیری گنده خواری شدهاست.

رگرونگی شرکلگیرری

در یک بررسی کشتارگاهی در مصر ،وقوع اجسرام

گندهخواری و تعیین عوامل ایجراد کننرده آن بره انجرام

خارجی در معده و پیش معرده شرتر در مرورد  150نفرر

تحقیقات متعددی در خصو
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شتر انجام و به حضور اجسرام خرارجی در  9نفرر شرتر

دوره  ،15شماره  ،1پیاپی  ،57بهار  ،1400صفحات41-50 - :

میشوند و بهطور غریزی برای جبران کمبود آهن خرا
باید گفت که آهرن موجرود

اشاره شده و تنها یک مورد نفوذی اعالم گردیردهاسرت.

میخورند .در این خصو

همچنین بیران شرده کره اصروت شرتر در خروردن غرذا

در خا غیرقابل جذا است و ترکیباتی ایجراد میکنرد

فو العاده انتصابی عمل میکند و به همین دلیل احتمرال

که جذا آن را برای بردن مشرکل میکنرد .در حقیقرت

بلس اجسام خارجی همرراه برا غرذا ضرعیف اسرت .در

پیکا خود باعث کمخونی فقر آهن میشود .همرنین گِل

تحقی مذکور ،در مجموع یک هفردهم و بره عبرارتی 6

رُس ،باعث جلوگیری از جذا آهرن گوشرت میشرود

درصد شتران تحت بررسی دررار گنردهخرواری بودنرد

( .)Miao et al., 2015گزارش شده کره خروردن خرا

( )Said, 1963که در مقایسره برا نترایج تحقیر حاضرر

باعث کاهش میزان هموگلوبین مرادر مریشرود و حتری

(وقوع  12درصدی) ،گندهخواری در شرتران مصرری از

ممکن است منجر به زایمان غیرعادی و مرر

مرادر در

میزان وقوع کمتری برخوردار بوده است .محققین رنرین

حین زایمان شود .برخی دیگر معتقدند که در افراد مبتال

اظهار میکنند کره شراید گنردهخروار شردن حیروان بره

به کم خونی فقر آهرن ،ررون میرزان آپروفریتین مصرا

برطرف شدن کمبود ریزمغذیها کمک کند ( Janbabai

کاهش مییابد ،عالیم در مصا مری بهصورت سروزش

 .)et al., 2011همچنین خاطر نشان میسازند که کمبود

و التهاا بروز میکند که با خوردن موادی همچون یر ،

ریز مغذیها بهطور اولیره و ثانویره در منراط مصتلرف

خررا  ،مررواد نشاسررتهای و گررل رس تسررکین مییابررد

شکل میگیرند و وضعیت خا  ،پوشش گیاهی منبقه و

( .)Janbabai, et al., 2011; Roy et al., 2018در
شده که هموگلروبین و فرریتین

وضعیت فیزیولوژیک دام نیز در پیدایش آنهرا مثثرنرد

مبالعهای دیگر مشص

(.)Faye and Bengoumi, 1994; Kojouri, 2016

سرم زنان مبتال به گندهخواری کمتر از سایر زنان اسرت

از طرف دیگر نتایج تحقیر حاضرر نشران داد کره

( .)Geissler et al., 1998در همین ارتبا در تحقیقی با

سب سرمی آهن شتران مبتال به گنردهخرواری برهطرور

افررزودن آهررن برره جیررره غررذایی خررانمهررای مبررتال برره

معنیدار کمتر از شرتران سرالم برود ( .)p<0/05در ایرن

گندهخواری به درمان آنها اقدام شدهاسرت ( Janbabai

ارتبا  ،در انسان ارتباطی مابین کمخونی حاصل از فقرر

.)et al., 2011

آهررن و گنرردهخررواری توضرری داده شررده اسررت و

بررسی سب سررمی مرس هرم در تحقیر حاضرر

گندهخواری را از عالئم بارز آن برشمردهاند ،اما بدرستی

نشان داد که شتران گندهخوار از کمبود این عنصرر رنرج

نشده که کردامیک عامرل برروز دیگرری اسرت

میبرند (جدول  .)2تحقیقات متعددی به دخالت کمبرود

( .)Roy et al., 2018در برخی مبالعات انسانی برهنظرر

مس در ایجاد گندهخواری اشاره دارند ( Aytekin et al.,

میرسد که گندهخواری پیامد کمخونی فقر آهرن باشرد،

 .)2011مررس بررهعنرروان کاتررالیزور در شررکلگیررری

یعنی افرادی که درار کمخونی هستند ،تمایل به خوردن

هموگلوبین نقش دارد و از نظر فیزیولوژیک با متابولیسم

مواد غیرعادی دارند .برخی عقیده دارند که افراد مبتال و

آهن در بدن ارتبا دارد ،برهطروری کره در پری کمبرود

بهویژه خانمهرا در دوران برارداری دررار کمبرود آهرن

مس ،انتقال آهن از بافتها بره پالسرمای خرون کراهش

مشص
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مییابد و هیپوفرمی یرا کراهش غلظرت آهرن در خرون

شکلگیری گندهخواری در گوساله نقش دارد ( Aytekin

بهوجود میآید که در نهایت به کمخرونی خرتم خواهرد

ء

 .)and Kalinbacak, 2011از سرروی دیگررر برره راببرره

شد .مس بررای جرذا آهرن و آزاد شردن آن از محرل

گنرردهخررواری و کرراهش معنررادار سررب سرررمی فسررفر

ذخیره تزم است .ترانسفرین آهن را به صورت  Fe3+در

بهترتیرب در گراومیش ،شرتر و برره اشراره شرده اسرت

خون حمل میکند و تزم است که آهن در موقس جرذا

( )Sahin et al., 2001; Roy et al., 2018کره همگری

و در زمان آزاد شدن از محرل ذخیرره برهصرورت Fe3+

تأییدی بر یافتههای تحقی حاضر بهشمار میآیند.

حمررل شررود کرره آنررزیمهررای زین رک اکسرریداز ( Zinc

در تحقی حاضرر مقایسره غلظرت سررمی کبالرت

( )Ceruloplasminو

شتران سالم و گنردهخروار نیرز حکایرت از آن دارد کره

پراکسرریداز ( ،)Peroxidaseدر ایررن امررر نقشری حیرراتی

غلظت سرمی کبالت شتران مبتال بهطور معنیدار کمتر از

دارند .مس از اجزای مهم ایرن سره آنرزیم اسرت و اگرر

شتران سالم برود ( .)p<0/05برا کاسرته شردن از سرب

حیرروان بررا کمبررود مررس مواجرره شررود ،جررذا آهررن و

سررررمی کبالرررت در نشرررصوارکنندگان ،اختالتتررری در

آزادسررازی آن از محررل ذخیررره کررم مرریشررود و نهایتررا

متابولیسم اسید پروپیونیک و شکلگیری ویتامین B12رخ

کمخونی را بهدنبال خواهد داشت .بهعالوه مس موجرود

میدهد و ضمن ایجاد کماشتهایی ،حیوان را درار کمبود

در روده ،جذا آهرن را برهداخرل سرلولهای مصراطی

انرژی و تجمس سوکسینات در شکمبه میکنرد .برا تغییرر

تسریس میکند و بره همرین جهرت در اثرر کمبرود مرس

جمعیت میکروفلور شکمبه ،نهایتا شراهد تحلیرل رفرتن

جذا آهن نیز کاهش مییابرد ( Kojouri and Shirazi,

حیرروان ،تغررری ،تغییررر رفتررار غررذایی و شررکلگیررری

.)2007; Aytekin et al., 2011

گندهخواری خواهیم شد ( Kojouri, 2006; Aytekin et

 ،)oxidaseسرولوپالسرررررمین

همچنین در تحقی حاضر به تغییرات سب سررمی

.)al., 2011

فسفر نیز توجه شد و نتایج حکایت از آن دارد که میزان

عالوه بر این ،در تحقی حاضر ،در شتران مبتال بره

این عنصر در گروه گندهخوار کمتر از گروه سرالم برود.

گندهخواری ،شاهد کاهش معنیدار سب سرمی سرلنیوم

فسفر یکی از عناصر ضروری بدن است کره در فعالیرت

نسبت به گروه سالم بودیم ( .)p<0/05سلنیوم از عناصر

آدنوزین تری فسفات ( )ATPو بسیاری از واکنش هرای

ضروری بدن است که در سیستم آنتیاکسیدانی و ایمنری

فیزیولوژیررک برردن نقررش دارد .فسررفر در بررزا حیرروان

بردن نقرش ایفرا مریکنرد ( ;Tabatabaei et al., 2017

نشصوارکننده به میزان زیاد ترش میشود و در صرورت

Moayeri et al., 2019; Esmaeeli Najafabadi et al.,
 .)2020همچنررررررررین در تعیررررررررین سررررررررب

کاسررته شرردن از سررب سرررمی آن ،جمعیررت میکروبرری
شکمبه تغییر میکنرد .از طررف دیگرر ترشر هورمرون
پاراتیروئید ( )PTHکاهش مییابد و بهدنبال آن حرکرات
دسررتگاه گرروارش نیررز تغییررر مرریکنررد ( Aytekin and
Kalinbacak, 2011; Constable et al., 2017; Smith
 .)et al., 2019مشص شده است که کمبرود فسرفر در
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آسپارتاتآمینوترانسفراز ( )ASTو کرراتین کینراز کبردی
نقش دارد و بدین لحاظ در صورت کمبرود ،بردن را برا
ضعف سیستم ایمنی و نق

عملکرد سیسرتم گوارشری

روبرو خواهد سراخت ( ;Kojouri and Shirazi, 2007

.)Constable et al., 2017; Smith et al., 2019

41-50 - : صفحات،1400  بهار،57  پیاپی،1  شماره،15 دوره
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هنگام پرورش شتر از مکملهای غذایی حراوی عناصرر

 مقایسره سرب سررمی،از طرف دیگر در تحقی حاضر

فررو اسررتفاده گررردد تررا از ضرررر و زیرران حاصررل از

عنصر روی در بین شتران دو گروه سرالم و گنردهخروار

.گندهخواری کاسته شود

 اما نسبت مس بره روی در،تفاوت معنیداری نشان نداد
گررروه بیمررار بررهطررور معنرریدار کمتررر از سررالم بررود

سپاسگزاری
نویسندگان از حوزه تحصیالت تکمیلی و معاونرت

 در، که مشرابه برا نترایج مبالعرهای پیشرین،)p=0/037(
مورد دو گروه از اسبان مبتال بره گنردهخرواری و سرالم

پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد بره دلیرل

.)Aytekin et al., 2019( میباشد

فراهم نمودن امکانات مالی و تجهیزاتی جهت بره انجرام

در مجموع از یافتههای تحقیر حاضرر رنرین اسرتنبا

.رسیدن این تحقی تشکر و قدردانی بهعمل میآورند

 کبالت و سرلنیوم در، فسفر، مس،میشود که کمبود آهن
شکلگیری گنردهخرواری در شرتران منبقره نجرفآبراد

تعارض منافع
.نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی ندارند

اصفهان دخالت دارند و از این رو توصیه میشود که در
 از ترکیبرات،زمان درمان دامهای مبتال به گنردهخرواری
حاوی این عناصر بهره گرفته شود و بهعبارت دیگرر بره
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