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چکیده

چگونگــی ارتباط متقابل بین شــاخص های وضعیت مس در  136راس گاو کشــتار شــده مــورد ارزیابی قرار
گرفت .مقادیر مس پالســما ( )5/5-14/5 µmol/Lو کبد (  ،)19/7-189/1 mg/kgDMســطح سرولوپالســمین
پالسما ( )58/4-178/2 mg/Lو فعالیت سوپراکسید دیســموتاز گلبول های قرمز (-11/4 EOSD) (U/mgHb
 )2/5بــه ترتیب در  31/6 ،34/6 ،57/4و  28/2درصد از گاوهای تحــت مطالعه کمتر از حد طبیعی بود .در تمامی
مــوارد ،غلظت مولیبدن پالســما ( )0/10-14/5 µg/mLو در  33/8درصد از موارد ،میــزان مولیبدن کبد (mg/
 )5/0-11/4 kgDMبیش از حد طبیعی بود .از بین گاوهای با غلظت پایین مس پالســما ،در  57/7درصد از موارد
همزمــان فعالیــت ( )2/5-9/8 U/mgHb) (EOSDنیز کمتــر از حد طبیعی بــود .در  38/3و  50/0درصد از
گاوهای با مس کمتر از میزان طبیعی در کبد ،هم زمان ســطح سرولوپالســمین پالسما (  )85/4-140/3 mg/Lو
فعالیــت ( )2/5-9/2 U/mgHb ) (EOSDنیز در محدوده کمبود بود .در تمــام دام های با غلظت پایین مس و
سرولوپالســمین پالســما و کبد و فعالیت پایین  ،EOSDغلظت مولیبدن پالسما به طور معنی داری ()P>0/0005
بیش از آن در مقایســه با گاوهای با عیار طبیعی پارامترهای مذکور بــود .تنها در  15/7درصد از گاوهای با فعالیت
پایین  ، EOSDســطوح سرلوپالســمین در پالســمای کمتر از طبیعی بود و فقط در  1درصــد از کل موارد تمام
شــاخص ها همزمان دچار کاســتی بودند .در  38/5درصد از گاوهای با غلظت پایین مس پالسما و  36/2درصد از
گاوهای با مس پایین کبد ،غلظت مولیبدن کبد (  )2/7-11/4 mg/kgDMبیش محدوده طبیعی بود .تجزیه و تحلیل
داده ها حاکی از تداخل عمل پیچیده ای بین شاخص های وضعیت مس بوده و نشانگر این است تنها با اتکاء به یک
یافته آزمایشگاهی نمی توان تخمین قابل اعتمادی از وضعیت مس در گاو به عمل آورد .با این وجود ،به نظر می رسد که ارزیابی
همزمان غلظت مس پالسما و فعالیت  EOSDممکن است راهکار عملی و مفیدی در برآورد وضعیت مس در گاو باشد.
كلمات کلیدی :مس ،مولیبدن ،سرولوپالسمین ،سوپراکسید دیسموتاز
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The relationship between different indices of the copper deficiency was studied in 136 slaughtered male cattle (< 2 years).
Copper status has been detected as marginally deficient in 57.4, 36.4, 34.6, and 28.2% of cattle based on the copper
concentrations in plasma (5.5-14.5 µmol/L) and liver (19.7-189.1 mg/kgDM), plasma ceruloplasmin levels (85.4 - 178.2
mg/L) and erythrocyte superoxide dismutase (ESOD) activity (2.5-11.4 U/mgHb), respectively. In all cattle, the range of the
molybdenum concentrations in plasma (0.1-1.45 µg/mL) was higher than the normal levels; however, in 33.8% of samples
the liver molybdenum content (5.0-11.4 mg/kgDM) was higher than the normal range. In 57.7% of cattle with low level of
plasma copper concentrations, a low level of ESOD activities (2.5-9.8 U/mgHb) was detected. In 38.3 and 50.0% of cattle
with low levels of liver copper (19.7-50.0 mg/kgDM), the plasma ceruloplasmin (85.4-140.3 mg/L) and ESOD (2.5-9.2
U/mgHb) was lower than the normal ranges. In all cattle with low levels of liver and plasma copper and lower levels of
plasma ceruloplasmin and EOSD activity, plasma molybdenum concentrations were significantly (P<0.0005) higher than to
those with normal copper indices. Concurrent low levels of both EOSD activity and plasma cerlupasmin was only observed
in 15.7% of cattle. Strikingly, only in 1% of the animals all indices were, simultaneously, lower than normal levels. In
38.5% of cattle with low level of plasma copper and 36.2% with low levels of liver copper, liver molybdenum (2.7-11.4
mg/kgDM) were higher than the normal ranges. In conclusion, complex relationship was observed between biomarkers of
copper deficiency and it proved to be difficult to rely on only one index to interpret the copper status. Comparing various
indices, it appears that assessment of plasma copper concentration accompanied by ESOD activity could provide a

more practical and useful approach in evaluation of copper status in cattle.
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 از جمله استان آذربایجان غربی،تحت بالینی در مناطق مختلف ایران
 نخاع و پشم گوسفندان استان موید، کبد،شــایع بوده و آنالیز خون
؛1371 ،چنین کمبودی در بین گوســفندان منطقه اســت (زمانیان
؛ علیدادی1379 ،؛ نوری و راضی جاللی1379 ،علیدادی و همکاران
 به نظر می رســد کمبود.)1380 ،؛ نوری و جاللی1380 ،و همکاران
مس در گوسفندان منطقه عمدتا از نوع ثانویه و به دلیل میزان باالی
 مولیبدن با تداخل در جذب.مولیبدن در خاک و گیاه منطقه باشــد
مس از دستگاه گوارش شرایط را برای ایجاد کمبود ثانویه مس فراهم
 تاکنون میزان، با این وجود.)2007 ,. و همكارانRadostits( می کند
مولیبــدن خون و کبد و نحوه ارتباط متقابل آن با وضعیت مس مورد
 غالب مطالعات مذکور در، از طرف دیگــر.مطالعه قرار نگرفته اســت
گوسفند به عمل آمده است و اطالعات چندانی از وضعیت عنصر مس
 در مطالعه حاضر.و کمبود احتمالی آن در گاو در دســترس نیســت
 غلظت مس و مولیبدن،جهت بررســی وضعیت مس گاوهای منطقه
 غلظت سرولوپالسمین پالسما و فعالیت سوپراکسید،پالســما و کبد
ديســموتاز گلبول های قرمز در گاوهای کشــتار شده در کشتارگاه
.صنعتی ارومیه مورد بررسی قرار گرفت

مقدمه
کمبود مس به عنــوان یکی از مهمترین کمبودهای تغذیه ای در
 شکل اولیه2  این کمبود به.نشــخوارکنندگان مرتعی مطرح اســت
(کمبــود مس در جیره) و ثانویه (زیــادی عواملی چون مولیبدن در
 نشــانه های بالینی.)2009 ،Smith  وMass( جیره) روی می دهد
كمبــود مس در نشــخواركنندگان متنوع بوده و شــامل وزنگيري
 پشت جنبانک و مرگ، لنگش، تغيير در رنگ پوشش خارجي،ضعیف
,. و همكارانRadostits ;2009 ،Smith  وMass( ناگهانــي اســت
ي نظیر
  ممکن است باعث بروز اختالالت، کمبود مس در اسب.)2007
Radostits ;2012 ,Barr( التهاب صحفه رشد در کره اسب ها شود
.)2007 ،.و همكاران
مس در بــدن موجودات زنــده در ســاختمان متالوآنزیم هایی
، سیتوکروم اکسیداز، سوپر اکســید ديسموتاز،مانند سرولوپالسمین
) و به دنبال2010 ،Suttle( لیزیل اکســیداز و تیروزیناز شرکت دارد
 وRadostits( کمبود مس از فعالیت این آنزیم ها کاســته می شود
.)2007،همكاران
عــوارض و اختالالت حاصل از کمبود مس به اشــکال بالینی و
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مواد و روش کار

در این مطالعه طی مراجعه به كشــتارگاه صنعتي اروميه ،نمونه
خــون و کبــد از  167راس گاو جمع آوري گردیــد .تمام دام های
تحت مطالعه ،نر و کمتر از  2ســال سن داشتند .از هر دام به ميزان
 10ميلي ليتر نمونه خون (در لوله هاي شستشــو شــده با اســيد و
حاوي هپارين به نســبت  10ميكروليتر بــراي  10میلی لیتر خون)
اخذ گرديــد .همچنین ،از هر دام به میزان  10گــرم نمونه كبد (از
قطعه دم دار کبد) جدا و در ظروف پالســتيكي قرار داده شــد .تمام
دام هاي نمونه برداري شــده در بازرســي پس از كشــتار توســط
كارشــناس كشتارگاه سالم تشــخيص داده شد و هيچ يك از اعضاي
آن ضبط يا مــورد اصالح قرار نگرفت .تعداد  30نمونه خون به دلیل
همولیز به همراه نمونه های کبد مربوطه حذف گردید .همچنین ،به
علت مشــکالت تکنیکی ،در  5مورد اندازه گیری فعالیت سوپراکسید
دیســموتاز گلبول های قرمز میسر نشد و در  131مورد فعالیت این
آنزیم مورد سنجش قرار گرفت.
بــراي انــدازه گيــري مقادیر مــس و موليبــدن کبــد ،ابتدا
از نمونه های کبد خاكســتر خشــك تهیه گردید .برای این منظور،
قطعه اي از كبد وزن گردید و در پتري ديش هاي شستشــو شــده
با اســید با وزن و شماره مشــخص قرار داده شد .سپس نمونه هاي
كبد با اســكالپل قطعه قطعه و در فور قرار داده شدند و به مدت 48
ساعت در دماي  100درجه سانتي گراد آب گيري و خشك گرديدند.
نمونه های كبد پس از خشــك شــدن مجددا ً وزن شــدند و ميزان
رطوبت آن ها اندازه گيري گردید .ســپس  0/5گرم از هر نمونه کبد
در هاون چيني له شــده و به مدت  6ســاعت در دماي  450درجة
ســانتي گراد در کوره الکتریکی حرارت دیدند .به هر نمونة خشــك
شده  5ميلي ليتر اســيد نيتريك 5 ،ميلي ليتر اسيد پركلريدريك و
 0/5ميلي ليتر اسيد سولفوريك اضافه گردید .محلول های حاصله در
لوله هاي پيركس ریخته و به مدت  2تا  3ســاعت در هيتر قرار داده
شدند تا کامالً شفاف شوند .سپس محلول حاصل با افزودن آب مقطر
دیونیزه به حجم  10میلی لیتر رسانده شد ( Horowitzو همكاران,.
 Bischoff ;1985و همكاران.)2008 ,.
محلــول حاصل از هضم اســيدي نمونه های کبــد و همچنین
نمونــه های پالســمای خــون ،بــا آب ديونيــزه  25برابــر رقيق
شــدند و مقادیــر عناصر مس و موليبــدن با دســتگاه جذب اتمي
( )Shimadzu AA-6800، Japanمــورد ســنجش قرار گرفتند.
محلول اســتاندارد مورد اســتفاده براي قرائت عناصر توسط دستگاه
جذب اتمي شــامل پنج رقت  70 ، 50 ، 25 ، 10و  100ميكروگرم
در گرم بود.
بــرای اندازه گيري فعالیت آنزيم سوپراكســيد ديســموتاز در
گویچه هــای قرمز 0/5 ،میلی لیتر از خون تــام هپارینه به مدت
 10دقيقه با ســرعت  3000دور در دقیقه ســانتريقوژ و پالسمای
آن جدا شــد .سپس گلبول های قرمز  4بار با  3ميلي ليتر محلول
 0/9درصد كلرور ســديم مورد شستشو قرار گرفتند و به مدت 10
دقيقه با سرعت  3000دور در دقیقه پس از هر شستشو سانتريفوژ
شــدند .در نهایت در لیزات تهیه شــده فعالیت آنزیم توسط کیت
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تجاری ()RanSOD kit, Randox laboratories Ltd., Ireland
و بر اســاس واکنش زانتین اکسیداز مورد سنجش قرار گرفت .میزان
سرولوپالسمین با اســتفاده کیت تجاری (Randox laboratories
 )Ltd., Irelandو به روش کدورت سنجی اندازه گیری شد.
آنالیز آماری داده ها
داده های به دســت آمده با اســتفاده از نرم افزار آماری ،SPSS
نســخه  )SPSS Inc, Chicago, Ill( 15و آزمون independent-
 samples t-testمــورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .مقدار P
کمتر از  0/05به عنوان ســطح آماری معنی دار در نظر گرفته شــد.
شــاخص های آماری در جداول براســاس میانگین ،خطای معیار و
دامنه تغییرات آورده شده است.

نتایج

مقایســه مقادیر مس و سرولوپالســمین پالســما ،سوپراکسید
دیســموتاز گلبول های قرمز و مس کبد بــا مقادیر طبیعی گزارش
شده در گاو احتمال وجود کمبود مرزی مس در گاوهای کشتار شده
در منطقه تحت مطالعه را نشان می دهد (جدول  .)1در  78راس از
مجموع  136راس ( 57/4درصد) گاو تحت بررســی ،مس پالسما در
محدوده کمبود مرزی یعنــی بین  3/0تا  9/4میکرومول در هر لیتر
پالسما بود ولی در هیچیک میزان مس در محدوده کمبود کارکردی
و بالینی مس (کمتر از  3/0میکرومول در لیتر پالسما) نبود.
انــدازه گیری غلظت مس کبــد ،محــدوده  19/69تا 189/09
میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک کبد را برای این عنصر نشان داد.
در  47راس از  136راس گاو تحــت بررســی ( 34/6درصد) ،میزان
مــس کبد در محدود کمبود مرزی ( 20تا  50میلی گرم در کیلوگرم
ماده خشــک) بود .تنهــا در  1راس از گاوها میزان مس کبد کمتر از
 30میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک بود و در هیچیک ،میزان مس
کبــد در محدوده کمبود بالینی (کمتر از  5/1میلی گرم در کیلوگرم
ماده خشک) نبود .
ارزیابی فعالیت سرولوپالســمین پالسما و سوپراکسید دیسموتاز
گلبول های قرمز نشان داد که از  136راس گاو تحت بررسی فعالیت
این شاخص ها به ترتیب در  43راس ( 31/6درصد) و  37راس (28/2
درصد) کمتر از حداقل محدوده مطلوب تعیین شده (به ترتیب 120
میلی گرم در لیتر پالســما و  5واحد در میلی گرم هموگلوبین) قرار
دارد .در هیچ مورد میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز گلبول های
قرمز کمتر از  2واحد در هر میلی گرم هموگلوبین (که معرف کمبود
کارکردی است) نبود.
غلظت مولیبدن پالســما در تمامی گاوهای تحت بررسی بیش از
محــدوده طبیعی (کمتر از  0/1میکروگرم در میلی لیتر) ذکر شــده
بــرای این عنصر بود .با این حال ،عیــار مولیبدن کبد در  46مورد از
 136گاو تحت بررســی ( 33/8درصد) بیش از حداقل دامنه طبیعی
عنوان شده برای این عنصر ( 3تا  4قسمت در میلیون) بود.
غلظــت مس کبــد در  41راس از  78راس گاو ( 52/6درصد) با
غلظت پالســمایی در محدوده کمبود مرزی مــس ،به طور همزمان
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در محــدوده کمبود مرزی مس ( 20تا  50میلــی گرم در کیلوگرم
ماده خشک) بود .همچنین ســطح سرولوپالسمین پالسما و میزان
فعالیت ســوپر اکسید دیســموتاز گلبول های قرمز به ترتیب در 39
( 50/0درصــد) و  57/7( 45درصد) مورد از  78راس گاو با محدوده
مرزی مس پالســما ،کمتر از محدوده طبیعــی بود .به عالوه ،در 30
مورد ( 38/5درصد) از گاوهای با غلظت پایین مس پالســما ،غلظت
مولیبدن کبد بیشتر از محدوده طبیعی بود.
از  46راس گاو بــا مــس پاییــن کبــد ،در  38/3( 18درصد) و
 23مورد ( 50/0درصد) به ترتیب ســطح سرولوپالســمین پالسما و
سوپراکســید دیســموتاز گلبول های قرمز کمتر از محدوده طبیعی
بــود .همچنیــن ،در  36/2درصد از گاوهای با مــس پایین در کبد،
غلظت مولیبدن کبد بیش از محدوده طبیعی بود .بررســی چگونگی
توزیع سطح سرولوپالســمین پالسما و فعالیت سوپراکسیددیسموتاز
گلبول های قرمز در دام های با غلظت باالی مولیبدن نیز نشــان داد
کــه به ترتیب در  41/6درصد و  40/5درصد از این دســته از گاوها
فعالیت این دو شــاخص کمتر از محدوده طبیعی اســت .نکته قابل
توجــه این بود که از  89راس گاو با وضعیت پایین سرولوپالســمین
پالسما تنها در  14مورد ( 15/7درصد) فعالیت سوپراکسیددیسموتاز

گلبول های قرمــز پایین تر از محدود طبیعی بود .همچنین ،تنها در
 3راس ( 1درصد) از دام های تحت مطالعه تمام شــاخص ها به طور
همزمان شواهد کمبود را نشان می دادند.
مقایسه سطوح سرولوپالسمین پالسما ،فعالیت سوپراکسید دیسموتاز
گلبول های قرمز ،غلظت مس کبد ،غلظت مولیبدن پالســما و کبد بین
دو گروه با غلظت طبیعی و پایین مس پالســما (جدول  )2نشــان داد
که به جز غلظت مولیبدن کبد ،مقادیر ســایر پارامترهای مذکور به طور
معنــی داری ( )P>0/0005در دام های با غلظت پایین مس پالســما
کمتــر از آن در قیاس با دام های با عیار طبیعی مس پالســما اســت.
تقســیم بندی گاوهای تحت مطالعه با توجه به فعالیت سرولوپالسمین
پالســما ،سوپراکسید دیسموتاز گلبول های قرمز و مس کبد نیز روند را
مشــابهی نشان داد (جداول  3تا  .)5با گروه بندی گاوها بر اساس غلظت
مولیبدن کبد( ،جدول  ،)6مشــخص گردیــد که از بین انواع پارامترهای
مورد بررسی ،فقط مقادیر سرولوپالسمین پالسما در گاوهای با مولیبدن
باالی کبد کمتر از مقادیر آن در گاوهای با مولیبدن طبیعی در کبد است
( .)P>0/05همچنین ،غلظت مولیبدن پالســما در دام های با مولیبدن
باالی کبد بیش از غلظت مولیبدن پالسما در دام های با مولیبدن طبیعی
در کبد بود (.)P>0/05

جدول  -1غلظت مس (میکرومول در لیتر) و مولیبدن (میکروگرم در میلی لیتر) پالسما ،مس و مولیبدن کبد (میلی-گرم در کیلوگرم ماده خشک) ،سرولوپالسمین
پالسما (میلی گرم در لیتر) و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز گلبول های قرمز (واحد در میلی گرم هموگلوبین) در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه ارومیه

متغیر

وضعیت

تعداد (فراوانی نسبی)%

میانگین±خطای معیار

دامنه

میزان طبیعی

مس پالسما

طبیعی

(58 )42/6

10/92±0/15

9/50-14/50

<9/41

پایین

(78 )57/4

8/03±0/11

5/50-9/40

طبیعی

(93 )68/4

139/74±1/34

120/14-178/20

پایین

(43 )31/6

108/74±1/31

85/44-118/52

طبیعی

(94 )71/8

7/29±0/14

5/03-11/35

پایین

(37 )28/2

3/61±0/13

2/52-4/86

طبیعی

(89 )65/4

65/79±1/87

50/11-189/07

پایین

(47 )34/6

41/86±0/95

19/69-49/97

طبیعی

0

-

-

باال

(136 )100/0

0/54±0/02

0/10-1/45

طبیعی

(90 )66/2

4/06±0/07

2/58-4/96

باال

(46 )33/8

5/78±0/16

5/04-11/42

سرولوپالسمین
EOSD

مس کبد
مولیبدن پالسما
مولیبدن کبد

120-2001
<51

*<501

2

>0/1

3-43

 :EOSDسوپراکسید دیسموتاز گلبول های قرمز
 Radostits:1و همكاران2007 ,.

 Majak :2و همكاران2004 ,.

 Osweiler :3و همكاران1985 ,.

* :محدوده طبیعی مس بسیار متفاوت بیان شده است .معموال مقادیر پایین تر از  30میلی گرم مس در هر کیلوگرم وزن خشک کبد را معرف کمبود و گاهی مقادیر باالتر
از  6/35را طبیعی می دانند ( Radostitsو همكاران.)2007 ,.

  (پژوهشوسازندگی)
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شماره  ،102نشریه دامپزشكي ،بهار 1393
جدول  -2مقایسه وضعیت سرولوپالسمین پالسما (میلی گرم در لیتر) ،سوپراکسید دیسموتاز گلبول های قرمز (واحد در میلی گرم هموگلوبین) ،مس و مولیبدن

کبد (میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک) و مولیبدن پالسما (میکروگرم در میلی لیتر) در گاوهای با عیار طبیعی (بیش از  9/4میکرومول مس در هر لیتر) و پایین
مس پالسما ( 3/0تا  9/4میکرومول مس در هر لیتر به عنوان مبنای تشخیص کمبود مرزی مس)

متغیر

غلظت مس پالسما

میانگین±خطای معیار

دامنه

سرولوپالسمین

طبیعی

145/52±1/71

115/8-178/2

پایین

118/35±1/44

85/4-138/8

طبیعی

7/15±0/24

2/58-11/35

پایین

5/64±0/23

2/52-9/78

طبیعی

69/89±2/72

40/12-189/07

پایین

48/32±1/08

19/69-70/46

طبیعی

0/299±/014

0/10-0/65

پایین

0/723±0/027

0/27-1/45

طبیعی

4/50±0/17

2/72-11/42

پایین

4/75±0/11

2/58-7/89

EOSD

مس کبد
مولیبدن پالسما
مولیبدن کبد

مقدار P

1

>0/0005

>0/0005

>0/0005

>0/0005
<0/05

 -1بین دو گروه در تمام متغیرها به جز غلظت مولیبدن کبد تفاوت آماری معنی دار( )P>0/0005مشاهد شد
 :EOSDسوپراکسید دیسموتاز گلبول های قرمز

جدول  -3مقایسه وضعیت مس و مولیبدن پالسما (میکرومول در لیتر) ،سوپراکسید دیسموتاز گلبول های قرمز (واحد در میلی گرم هموگلوبین) و مس و مولیبدن
کبد (میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک) در گاوهای با فعالیت طبیعی ( 120تا  200میلی گرم در لیتر) و پایین سرولوپالسمین (کمتر از  120میلی گرم در لیتر)

متغیر

فعالیت سرولوپالسمین

میانگین±خطای معیار

دامنه

مس پالسما

طبیعی

7/63±0/19

5/40-11/70

پایین

10/02±0/15

7/50-14/50

طبیعی

6/78±0/19

2/58-11/35

پایین

5/13±0/33

2/52±9/38

طبیعی

63/21±1/98

35/70-189/07

پایین

45/20±1/48

19/69-66/51

طبیعی

0/42±0/02

0/10-0/95

پایین

0/82±/04

0/21-1/45

>0/0005

طبیعی

4/55±0/12

2/72-11/42

<0/05

پایین

4/84±0/17

2/58±7/89

EOSD

مس کبد
مولیبدن پالسما
مولیبدن کبد

مقدار P

1

>0/0005

>0/0005

>0/0005

 -1بین دو گروه در تمام متغیرها به جز غلظت مولیبدن کبد تفاوت آماری معنی دار( )P>0/0005مشاهد شد
 :EOSDسوپراکسید دیسموتاز گلبول های قرمز
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  (پژوهشوسازندگی)

بررسي ارتباط متقابل بين شاخص هاي ...
جدول  -4مقایسه وضعیت مس و مولیبدن پالسما (میکرومول در لیتر) ،سرولوپالسمین پالسما (واحد در میلی گرم هموگلوبین) ،و مس و مولیبدن کبد (میلی گرم
در کیلوگرم ماده خشک) در گاوهای با فعالیت طبیعی (بیش از  5واحد در میلی گرم هموگلوبین) و پایین سوپراکسید دیسموتاز گلبول های
( 2تا  5واحد در میلی گرم هموگلوبین ،معرف کمبود مرزی مس)

متغیر

فعالیت EOSD

میانگین±خطای معیار

دامنه

مس پالسما

طبیعی

9/74±0/17

5/40-14/50

پایین

7/90±0/23

5/50-12/50

طبیعی

134/97±1/75

85/44-178/20

پایین

115/33±2/45

85/47-149/80

طبیعی

61/38±1/95

30/70-189/07

پایین

46/95±2/96

19/69-95/22

طبیعی

0/47±0/03

0/10±1/45

پایین

0/76±0/04

0/24-1/20

طبیعی

4/69±0/12

2/58-11/42

پایین

4/62±0/18

2/78±7/54

سرولوپالسمین
مس کبد
مولیبدن پالسما
مولیبدن کبد

مقدار P

1

>0/0005

>0/0005

>0/0005
>0/0005

<0/05

 -1بین دو گروه در تمام متغیرها به جز غلظت مولیبدن کبد تفاوت آماری معنی دار( )P>0/0005مشاهد شد
 :EOSDسوپراکسید دیسموتاز گلبول های قرمز

جدول  -5مقایسه وضعیت مس و مولیبدن پالسما (میکرومول در لیتر) ،سرولوپالسمین پالسما (میلی گرم در لیتر) ،سوپراکسید دیسموتاز گلبول های قرمز

(واحد در میلی گرم هموگلوبین) ،و مولیبدن کبد (میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک) در گاوهای با غلظت طبیعی (بیش از  50میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک) و
پایین ( 20تا  50میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک ،معرف کمبود مرزی مس) مس کبد

متغیر

غلظت مس کبد

میانگین±خطای معیار

دامنه

مس پالسما

طبیعی

9/96±0/17

6/70-14/50

پایین

7/94±0/19

5/40-11/70

طبیعی

137/93±1/69

105/52-178/20

پایین

114/80±1/91

85/44-140/25

طبیعی

6/72±0/19

2/57-11/35

پایین

5/39±0/33

2/52-9/20

طبیعی

0/44±0/03

0/10-1/10

پایین

0/74±0/04

0/10-1/10

طبیعی

4/71±0/13

2/72-11/42

پایین

4/52±0/14

2/58-6/50

سرولوپالسمین
EOSD

مولیبدن پالسما
مولیبدن کبد

مقدار P

>0/0005

>0/0005

>0/01

>0/0005
<0/05

 -1بین دو گروه در تمام متغیرها به جز غلظت مولیبدن کبد تفاوت آماری معنی دار( )P>0/0005مشاهد شد
 :EOSDسوپراکسید دیسموتاز گلبول های قرمز

  (پژوهشوسازندگی)
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شماره  ،102نشریه دامپزشكي ،بهار 1393
جدول  -6مقایسه وضعیت مس و مولیبدن پالسما (میکرومول در لیتر) ،سرولوپالسمین پالسما (میلی گرم در لیتر) ،سوپراکسید دیسموتاز گلبول های قرمز (واحد
در میلی گرم هموگلوبین) و مس کبد (میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک) در گاوهای با عیار طبیعی (کمتر از  5میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک) و پایین
( 5و بیش از  5میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک) مولیبدن کبد

متغیر

غلظت مولیبدن کبد

میانگین±خطای معیار

دامنه

مس پالسما

طبیعی

9/43±0/18

5/50-14/50

باال

8/95±0/28

5/40-12/70

طبیعی

132/23±1/87

95/05-178/20

باال

125/46±2/89

85/44-164/00

طبیعی

6/39±0/22

2/57-11/35

باال

5/98±0/32

2/52-9/38

طبیعی

0/49±0/03

0/10-1/20

باال

0/63±0/05

0/10-1/45

طبیعی

56/25-1/47

19/69-95/22

باال

60/00±3/76

30/09-189/07

سرولوپالسمین
EOSD

مولیبدن پالسما
مولیبدن کبد

مقدار P

1

<0/05

>0/05

<0/05

>0/05
<0/05

 -1بین دو گروه تفاوت آماري معني داري در مقادير سرولوپالسمين و مولیبدن پالسما( )P>0/0005مشاهد شد
 :EOSDسوپراکسید دیسموتاز گلبول های قرمز

بحث

کمبــود مــس از جملــه مهمتریــن کمبودهای تغذیــه ای در
نشخوارکنندگان اســت که به دو شکل اولیه و ثانویه روی می دهد.
کمبــود اولیه زمانی ایجاد می شــود که رژیم غذایــی مورد مصرف
دام ها فقیر از مس باشــد .در کمبود ثانویه عوامل مشروط کننده ای
جذب ،متابولیسم و یا به کار گیری مس را با مشکل مواجه می کنند.
مولیبدن و ســولفور از جمله مهم ترین عوامــل ایجاد کننده کمبود
ثانویه مس در نشــخوارکنندگان به شــمار می روند  Radostitisو
همكاران  .))2010 , Suttle ;2007 ,بررسی میزان مس و مولیبدن
خاک و مراتع در اســتان آذربایجان غربی نشان داده است که شرایط
برای وقوع کمبود ثانویه مس کامال مهیا است .به عنوان مثال ،بررسی
گیاهان مرتعی مناطق مختلف شهرســتان مهاباد نشان داده است که
میزان مس از  11/1تا  42/2قســمت در میلیون و میزان مولیبدن از
 11/7تا  24/9قســمت در میلیون و نسبت مس به مولیبدن از 0/45
تا حداکثر  2/56متغیر بوده اســت (نوری و راضی جاللی .)1379 ،از
آنجایــی که میزان مطلوب مس در رژیــم غذایی ،بین  7تا  12میلی
گرم در ماده خشک و حداقل نسبت مس به مولیبدن در علوفه  2به 1
(ترجیحا  5به  )1تعیین شده است ( Radostitsو همكاران ،)2007 ,
می توان گفت که کمبود اولیه مس در سطح استان نمی تواند مطرح
باشــد و کمبود مس ثانویه بواســطه دریافت فراوان مولیبدن ممکن
است رخ دهد.
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مطالعه حاضر با هدف بررســی وضعیت کمبود مس در گاوهای
کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه و چگونگی ارتباط بین مس
و مولیبدن در پالســما و کبد و وضعیت آنزیم های سرولوپالســمین
پالسما و سوپراکسید دیسموتاز گلبول های قرمز صورت گرفت.
مقادیر مس پالســما در محدوده  3/0تا  9/4میکروگرم در لیتر و
میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در محدوده  2تا  5واحد در میلی
گرم هموگلوبین ،بعنوان شاخص های کمبود مرزی مس گزارش شده
اســت ( Radostitsو همكاران Mass ;2007 ،.و .)2009 ،Smith
بر این اســاس ،به ترتیــب  57/4درصد و  28/2درصــد از دام های
تحــت مطالعه دچار کمبود مرزی مس بودنــد .از طرف دیگر میزان
سرولوپالســمین کمتر از  120میلی گرم در لیتر معرف کمبود مس
اســت ( Radostitsو همــكاران  )2007 ,که بر این اســاس 31/6
درصد از گاوهای تحت مطالعه دچار چنین کمبودی بودند.
مقادیــر متغیری برای میزان طبیعی مس در کبد در نظر گرفته
شده اســت .غلظت طبیعی مس در کبد گاو در محدوده  60تا 120
میلــی گرم در کیلوگرم ( Massو  )2009 ،Smithو گاه بیش از 30
میلی گرم در کیلوگرم ماده خشــک کبــد ( Radostitsو همكاران,.
 )2007بیان شــده اســت .مقادیر مس در محدوده  6/35تا 19/05
( )2004 ،Suttleو گاه بین  5/1تا  20/3میلی گرم در کیلوگرم ماده
خشــک ( Radodtitsو همكاران )2007 ،.را شــاخص کمبود مرزی
مس قلمداد کرده اند .با چنیــن مبنایی ( 5/0تا  20/3میلی گرم در
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کیلوگرم ماده خشــک کبد) ،تنها در  1راس ( 0/7درصد) از گاوهای
تحت مطالعه کمبود مرزی مس وجود داشــت و بقیه موارد ،با توجه
بــه میزان مس در کبد را باید ســالم در نظر گرفــت .از طرف دیگر،
گاهــی میزان مس  20تا  50میلی گرم در کیلوگرم ماده خشــک را
معــرف کمبود مرزی مس قلمداد کرده اند ( Radostitsو همكاران،.
 .)2007بــا این مبنا ،می توان گفــت که در  34/6درصد از دام های
تحت مطالعه کمبود مرزی مس مطرح بوده اســت .الزم به ذکر است
که در دام دچار کمبود مرزی هنوز نشانه های بالینی مشهودی دیده
نمی شود.
در مطالعه حاضر ،وضعیت مس پالسما به طور چشمگیری میزان
وقوع کمبود مس را بیش از زمانی که وضعیت آنزیم های وابســته به
مس مبنای تشخیص محسوب شوند ،برآورد کرد .غلظت مس پالسما
بیشترین همخوانی (کاهش همزمان در دام) را با فعالیت سوپراکسید
دیسموتاز گلبول های قرمز ( 57/7درصد) و سپس به ترتیب با میزان
مس کبد ( 52/6درصد) و سرولوپالسمین ( 50/0درصد) نشان داد.
از طــرف دیگر میزان همخوانی سرولوپالســمین پالســما با فعالیت
سوپراکسید دیســموتاز گلبول های قرمز ( 15/7درصد) و همچنین
با غلظــت مس کبد ( 38/3درصــد) چندان قابل توجــه نبود .عدم
همخوانی کامل شــاخص ها با یکدیگر در نشــان دادن وضعیت مس
ممکن اســت با چگونگی تکوین کمبود مس در ارتباط باشد .کمبود
مس طی  4مرحله تکوین می یابد .کبد ذخیر گاه اصلی مس در بدن
اســت .مرحله اول کمبود که به تخلیه موسوم است با فراخوانی مس
کبد و تخلیه مس از این عضو همراه اســت .در طی این مرحله میزان
مس پالســما به واسطه آزاد شــدن ذخایر آن از کبد در حد طبیعی
خود حفظ می شود ،و از اینرو اندازه گیری مس پالسما در این مرحله
کمکی به تشــخیص کمبود مس نمی کند ( Radostitsو همكاران،.
 .)2007طــی مرحلــه دوم که به کمبود مرزی معروف اســت دیگر
ذخایــر کبدی قادر به حفظ غلظت مس خــون نبوده و هیپوکاپرمی
اجتناب ناپذیر می شــود .در این مرحله ،بــا اندازه گیری مس خون
می توان وقوع کمبود مرزی را تشــخیص داد .به دنبال کاهش مس
خــون ،ســنتز و فعالیت آنزیم های وابســته به مس رو به کاســتی
می گذارند و به این ترتیب مرحله سوم کمبود که به کمبود کارکردی
موسوم است فرا می رسد ( Radostitsو همكاران .)2007 ،.با ارزیابی
وضعیــت آنزیم های وابســته به مس می توان وقــوع این مرحله را
تشــخیص داد .با پیشرفت کمبود ،کاهش فعالیت آنزیم های وابسته
به مس نشانه های بالینی کمبود را به همراه می آورند و به این ترتیب
مرحله چهارم یا کمبود بالینی شــکل می گیرد .بین مراحل مختلف
کمبود ممکن اســت فاصله زمانی قابل توجهی وجود داشــته باشد
( Radostitsو همــكاران .)2010 ،Suttle ;2007 ،.ارتبــاط متقابل
مس و مولیبدن و سایر عوامل مشروط کننده نیز ممکن است در عدم
همخوانی میزان برآورد کمبود با توجه به غلظت مس پالســما و کبد
و فعالیت متالوآنزیم های وابســته به آن در ارتباط باشد ،که متعاقباً
مورد توجه قرار خواهد گرفت.
گرچه میزان همخوانی سرولوپالســمین پالســما با غلظت مس
پالســما نســبتا خوب ( 50/0درصد) بود ولی میــزان همخوانی این

آنزیم با وضعیت مس کبد و به ویژه با فعالیت گلوتاتیون پراکســیداز
گلبول های قرمز ( 15/7درصد) ضعیف بود .برخی ،ارزیابی وضعیت
سرولوپالسمین پالســما در مقایسه با مس پالسما را تخمین بهتری
از وضعیت مس دام قلمــداد کرده اند ( Lavenو همكاران.)2007 ،.
با ایــن حال برخی دیگر ،همبســتگی بین سرولوپالســمین و مس
پالســما را ضعیــف برآورد کرده اند و عنوان شــده اســت که برای
ارزیابی وضعیت مس معموالً به اندازه گیری ســطوح سرولوپالسمین
مبادرت نمی شــود ( Massو  .)2009 ،Smithیکی دیگر از ایرادات
سنجش سرولوپالســمین در برآورد وضعیت مس ،متاثر شدن سطح
سرولوپالسمین از روندهای آماسی و عفونی است که اتفاقاً در کمبود
مــس به علــت ضعف قوای دفاعی بــدن به کرات اتفــاق می افتند.
سرولوپالســمین از جمله پروتئین های فاز حاد بــوده و از اینرو ،به
دنبال روندهای مذکور ســطح آن در خون افزایــش یافته و از اینرو
تشــخیص کمبود مس را مشکل می سازد ( Radostitsو همكاران،.
.)2007
فعالیت سوپراکســید دیسموتاز گلبول های قرمز ،برخالف غلظت
مس پالسما از تغییرات روزمره میزان مس جیره دام متاثر نمی شود.
این آنزیم به هنگام خون ســازی در مغز اســتخوان وارد گلبول قرمز
می شــود و بســته به نیمه عمر گلبول های قرمز چندین هفته زمان
الزم اســت تا پس از تغییر میزان دریافت مس فعالیت آن تغییرات
قابل تشــخیصی را متحمل شود .کاهش فعالیت این آنزیم حکایت از
کمبود شــدید و دراز مدت در دام می کند ( Radostitsو همكاران،.
 .)2007در مطالعه حاضر ،همخوانی نســبتا خوبی بین فعالیت آنزیم
مذکور و مس پالسما و کبد مشاهده شد .چنین یافته ای حکایت از آن
می کند که کمبود مس در دام های تحت بررسی از چنین هفته پیش
آغاز و تا زمان کشــتار همچنان ادامه داشته است .از اینرو ،می توان
نتیجه گرفت که ارزیابی همزمان مس پالســما و فعالیت سوپراکسید
دیسموتاز گلبول های قرمز راهکار قابل اتکایی در تشخیص وضعیت
حــال حاضر مس جیره (با توجه به غلظت مس پالســما) و وضعیت
چند هفته پیــش آن (با توجه به فعالیت سوپراکســید دیســموتاز
گلبول های قرمز) باشد.
میزان همسویی وضعیت مس کبد و پالسما نیز در مطالعه حاضر
جای تعمق دارد .چنانچه بیان شــد ،حتی با مالک قرار دادن غلظت
 20تــا  50میلی گرم برای مس کبد تنهــا  34/6درصد در محدوده
کمبود مــرزی واقع بودند در حالی که ارزیابی غلظت مس پالســما
نشــان داد که  57/4درصد از موارد را مــی توان دچار کمبود مرزی
به شــمار آورد .انتخاب ســطح برش ( )cutoff valuesمناســب تر
ممکن اســت به افزایش این همخوانی کمک کند و کارهای تکمیلی
دقیق تری جهت بررســی بهتر و تعیین سطح برشی توصیه می شود.
همانگونه که عنوان شــد ،تخلیه ذخایر کبدی مس از اولین تغییراتی
اســت که به دنبال شروع کمبود مس روی می دهد و متعاقبا غلظت
مس خون رو به کاســتی مــی گذارد .در این راســتا ذکر چند نکته
ضرورت دارد )1 :عنوان شــده اســت که وضعیت مس پالسما ،تنها
زمانی گویــای وضعیت مس رژیم غذایی اســت که میزان مس کبد
نیز پایین باشــد  )2وضعیت مس پالسما زمانی در حالت پایدار حفظ
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می شود که که میزان مس کبد از  40قسمت در میلیون ماده خشک
یا حدود  17قســمت در میلیون ماده تر آن بیشتر باشد (Clypool
و همــكاران )3 .)1975 ،.غلظت مس خون تقریبا تا زمانی که غلظت
مس کبد به کمتر از  35میلی گرم در کیلوگرم ماده خشــک کاهش
یابد ،همچنان ممکن اســت در محدوده طبیعی حفظ شود ( Maasو
 )4 .)2009 ،Smithمقادیر مس پالســمایی معادل  7/85میکرومول
در لیتر یا کمتر نشــانگر کاهش ذخایر کبدی مس اســت  )5تفسیر
مقادیر مس پالسما با توجه به سطح برشی (سطحی از مس که معرف
کمبود اســت) مس کبد تغییر قابل توجهی می کند ( Radostitsو
همكاران .)2007 ,.با توجه به نکات فوق ،اصوال چنین انتظار می رود
که وقتی مس پالسما و آنزیم های وابسته به آن کمبود مس را نشان
می دهند ،مقادیر مس کبد نیز کاهش قابل توجهی را باید نشان دهد.
درحالی که ،در مطالعه حاضر تنها در  13/2درصد از گاوهای با مقادیر
مس پالســمای در حد کمبود ،میزان مس کبــد کمتر از  40میلی
گرم در کیلوگرم ماده خشــک بود .همسو نبودن تغییرات مس کبد و
پالسما در مطالعه حاضر دور از انتظار بوده و به سادگی قابل توصیف
نیست ولی ممکن است از عوامل متعددی از جمله تاثیر دریافت باالی
مولیبدن و اثر ســوء آن بر جذب ،زیســت فراهمی و متابولیسم مس
منشاء گرفته باشد .غلظت مس کبد نشخوارکنندگان تابعی از زیست
فراهمی مس جیره اســت .زیست فراهمی مس در نشخوارکنندگان
به ویژه در حضور مقادیر متوسط و باالی مولیبدن و سولفور به شدت
کم می شــود ( Radostitsو همكاران .)2007 ،.در این راستا الزم به
ذکر است که نه تنها نسبت مس به مولیبدن در مراتع منطقه کمتر از
حد مطلوب است ،بلکه غلظت سولفور نیز باال و به طور متوسط 700
قســمت در میلیون برآورد شده است (نوری و راضی جاللی.)1380 ،
اثرات سیستمیک تیومولیبدات بر متابولیسم مس عبارتند از :افزایش
دفع صفراوی از ذخایر کبدی ،ایجاد پیوند مستحکم بین مس پالسما
و آلبومین که منجر به کاهش انتقال مس در دسترس برای روندهای
بیوشــیمیایی می شود و برداشت مس از متالوآنزیم های حاوی مس
( .)2003 ،Spearsاثر ســوء مولیبدن و سولفور بر متابولیسم مس در
مطالعات متعددی نشان داده شده است  Gengelbachو همكاران،.
 Ward ;1994و  Gengelbach ;1997 ،Spearsو ،Spears
 Spears ;1998و همكاران Kessler ;2004 ،.و همكاران.))2012 ,.
در گوسفند نشــان داده شده اســت که با افزودن مولیبدن به رژیم
غذایی ،دفع ادراری مس بیشتر می شود و چنین پاسخی را به تشکیل
تیومولیبدات ارتباط داده اند ( Marcileseو همكاران .)1970 ،.با این
حال ،ارتباط متقابل بین مس ،مولیبدن و سولفور بسیار پیچیده بوده
و به سادگی قابل تجزیه و تحلیل نیست .در شکمبه نشخوارکنندگان،
ســولفور با منشا معدنی و آلی توســط میکروارگانیسم های شکمبه
احیاء شده و به سولفید تبدیل می شود .مولیبدات با سولفید ترکیب
شده و تشکیل تیومولیبدات را می دهد .ترکیب اخیر در پیوند با مس
موجود در شیرابه شکمبه تشکیل کمپلکس غیرمحلول تیومولیبدات
مــس را می دهد که غیرقابــل جذب بوده و به همــراه مدفوع دفع
مــی شــود ( Radostitsو همــكاران;2010 ،Suttle ،2007 ،.
 .)2003 ،Spearsقســمتی از تیومولیبدات شکل گرفته در شکمبه
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پــس از ورود به روده ها جذب و وارد گردش خون عمومی شــده و
متابولیسم سیســتمیک مس را مختل می سازد (.)1986 ،Mason
بــه عالوه تیومولیبدات به بافت ها راه یافته و مس موجود در خون و
بافت ها را متاثر می ســازد ،به طوری که زیست فراهمی مس را کم
کرده و مس موجود در خون را غیرقابل استفاده و فعالیت آنزیم های
وابســته به مس را کم می کند .از طرف دیگر نشــان داده شده است
که  ،تیومولیبدات جا به جایی مس بین بافت ها را مختل می ســازد.
به طوری که ،اگــر دام های دریافت کننده مقادیــر باالی مولیبدن
و ســولفور در شــرایط کمبود مس قرار گیرند ،کبد آنها در مقایسه
بــا دام های دچار کمبودی که ســولفور و مولیبــدن باالیی دریافت
نمی کنند ،مس بیشــتری را در خود نگه مــی دارد ( Radostitsو
همكاران.)2010 ،Suttle ،2007 ،.
توجه به میزان مولیبدن پالســما و کبــد دام های تحت مطالعه
نــکات قابل ذکر دیگــری را در بر دارد .در تمامــی دام های تحت
مطالعه ،میزان مولیبدن پالســما بیش از محدود طبیعی ذکر شــده
بــرای این عنصر یعنی کمتر از  0/1قســمت در میلیون ( Majakو
همــكاران )2004 ،.بود .این یافته تاییدی اســت بر باال بودن میزان
مولیبــدن دریافتی در دام های تحت مطالعه .الزم به ذکر اســت که
میــزان مولیبدن گیاهان از برخی از نقاط شهرســتان مهاباد بیش از
 24/9قســمت در میلیون و میزان مس موجود تنها  11/1قســمت
در میلیون با نســبت مس به مولیبون  0/45بوده اســت که با میزان
مطلوب مس به مولیبدن  5به  1فاصله بسیار چشمگیری دارد (نوری
و راضی جاللی .)1379 ،ســطوح خونی مولیبدن انعکاســی از میزان
دریافت مولیبدن است ( .)1978 ,Wardنشان داده شده است که دو
روز پس از افزودن مولیبدن به رژیم غذایی ،میزان آن در پالســما به
ســرعت رو به فزونی می گذارد ( Clawsonو همكاران .)1972 ،.با
وجود باال بودن میزان مولیبدن پالسما ،میانگین میزان مولیبدن کبد
دام های تحت این بررسی  4/64قسمت در میلیون بر آورد گردید که
با مقادیر توصیه شده یعنی کمتر از  5قسمت در میلیون (Osweiler
و همكاران )1985 ،.تفاوت زیادی نداشــت .مطالعات حکایت از آن
دارند که تجمع طوالنی مدت مولیبدن در کبد دام ها روی نمی دهد
( Majakو همكاران .)2004 ،.در مطالعه ای گاوهای دریافت کننده
رژیــم غذایی حاوی مولیبدن باال مقادیر باالیی از مولیبدن را در کبد
خود در مقایســه با دام های دریافت کننده رژیم پایه بدون مولیبدن
داشــتند ( Clawsonو همكاران .)1972 ،.افزودن ســولفات مس به
رژیــم غذایی چنین گاوهایی ،تاثیــر چندانی در افزودن مس کبد به
همراه نداشــت به طوری که میزان مس کبد در آنها به  10/6قسمت
در میلیون رســید .در مقایســه ،افزودن سولفات مس به رژیم غذایی
گاوهــای دریافت کننده غــذای پایه بدون مولیبــدن اضافی ،میزان
مس کبد را تا  48/7قســمت در میلیــون افزایش داد ( Clawsonو
همكاران .)1972 ،.در ارزیابی میــزان مولیبدن کبد باید به وضعیت
دریافت سولفور نیز توجه داشت .گاوهایی که رژیم های با مولیبدن و
سولفور باال دریافت می کردند در مقایسه با گاوهایی که تنها از جیره
با مولیبدن باال برخوردار بودند ،مولیبدن کمتری در کبد خود داشتند
( .)2010 ،Suttleشاید باال بودن ،سولفور مراتع در استان آذربایجان

  (پژوهشوسازندگی)
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غربی مانع از تجمع شــدید مولیبدن در کبد دام ها شــده است .به
عــاوه ،افزایش دریافت میزان ســولفور نیز مس پالســما را کاهش
می دهد ( Radostitsو همكاران .)2007 ،.نکته ای که ممکن است با
پایین بودن مس پالسمای تعداد بیشتری از گاوهای تحت این بررسی
در ارتباط باشــد .در کل گفته می شــود که مس پالسما به تنهایی
معموال شاخص ضعیفی از وضعیت مس حیوان است (Lesperance
و همكاران ،)1985 ،.و الزم است که به همراه آن مس کبد نیز مورد
ســنجش قرار گیرد ( Clypoolو همــكاران .)1975 ،.غلظت مس
در خون و کبد می تواند ارزش تشــخیصی داشــته باشــد ،ولی باید
در تفســیر آنها جانب احتیاط را رعایت کرد زیرا نشــانه های بالینی
کمبود مس ممکن اســت قبل از اینکه تغییر فاحشی در سطح مس
خون و کبد روی دهد ظاهر شــود .برعکس ،ســطوح پالسمایی مس
ممکن اســت در حیواناتی که طبیعی هســتند و مشکلی در عملکرد
ندارند بسیار پایین باشد ( Radostitsو همكاران .)2007 ،.همچنین،
نشــان داده شده است که میزان مس پالســما ،شاخص مناسبی در
تشخیص مسـ�مومیت با مولیبدن در شرایط میدانی نیست( (�Claw
 sonو همكاران.)1972 ،.
عالوه بر اثر سوء تیومولیبدات بر جا به جایی مس بین بافت ها و
میــزان مس کبد ،فعالیت آنزیم های حاوی مس نیز با دریافت باالی
ســولفور و مولیبدن دستخوش تغییر می شــود ( Wardو ،Spears
 .)1997نشان داده شده است که افزودن مولیبدن و سولفور به رژیم
غذایی فعالیت سرولوپالســمین را کم مــی کند و  21روز زمان الزم
است تا چنین پاسخی خودنمایی کند ( Wardو همكاران.)1993 ،.
تیومولیبدات فعالیت سوپراکســید دیسموتاز گلبول های قرمز را نیز
متاثر می ســازد ( Gengelbachو  )1998 ،Spearsولی آنزیم اخیر
از جمله آخرین آنزیم هایی است که فعالیت آن در کمبود مس تحت
تاثیر قرار می گیرد و انتظار می رود که حدود  98روز پس از دریافت
رژیم غذایی حاوی مقادیر باالی مولیبدن و سولفور کاهش فعالیت آن
جلب توجه نماید ( Wardو همكاران .)1993 ،.به نظر می رســد که
تیومولیبدات جذب شــده از دستگاه گوارش مس خون را غیرمحلول
کرده و سرولوپالســمین را غیرفعال می ســازد که حاصل آن کاهش
نسبت سرولوپالسمین به مس خون است .با این حال باید اشاره کرد
کــه ،اثر متقابل مس و مولیبدن و به ویژه بین مولیبدن و آنزیم های
حاوی مس به خوبی شناسایی نشده است و ارتباط چندان مشخصی
بین میزان مولیبدن خاک (و بنابراین میزان مولیبدن علوفه) و نسبت
سرولوپالسمین به مس مشاهده نشده است (.)2008 ،Suttle
عالوه بر عواملی که اشاره شــد ،عوامل متعدد دیگری نیز وجود
دارد کــه وضعیت مس و مولیبدن دام را تحــت تاثیر قرار می دهند
و الزم اســت که مورد توجه قرار گیرند .ماهیت رژیم غذایی ،شــدت
و طول مدت اســتفاده از رژیم غذایی نامتوازن از نظر مس ،مولیبدن
و ســولفور و میــزان دریافت آهن و روی از جمله این عوامل اســت
( Radostits ;2005 ،Suttleو همــكاران .)2007 ،.در این رابطه به
ویژه الزم است که به میزان دریافت آهن نیز توجه داشت .با توجه به
اتکاء دام های منطقه به مراتع با پوشش گیاهی فقیر به ویژه در اواخر
تابستان دریافت باالی خاک ،به همراه چرا که غنی از آهن است دور

  (پژوهشوسازندگی)

از انتظار نیســت .الزم به ذکر است که دریافت مقادیر باالی آهن به
شدت مقادیر پالسمایی مس را تقلیل می دهد ( Lavenو,Livesey
.)2005
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با توجه بــه نتایج مطالعــه حاضر ،در خاتمــه باید گفت که
ارزیابــی وضعیت مولیبدن پالســما و کبد ،مس پالســما و کبد
و فعالیت سرولوپالســمین پالســما و سوپراکســید دیســموتاز
گلبول های قرمز حکایت از تداخل عمل بین مولیبدن پالسما با مس و
آنزیم های حاوی مس می کند .به طوری که ،مولیبدن پالسما ،در
دام هــای با کمبــود مس به طــور معنی داری بیــش از آن در
دام هــای با وضعیت طبیعی مس بود .با این حال ،میزان مولیبدن
کبــد در دام های با وضعیت طبیعی شــاخص-های مس ،تفاوت
معنی داری با آن در مقایســه بــا دام های با وضعیت طبیعی این
شاخص ها نداشتند .همچنین ،نتایج حکایت از آن دارند که روابط
حاکم بر تداخل عمل بین مس و مولیبدن بســیار پیچیده است و
دریافت باالی مولیبدن با دگرگون کردن توزیع مس در پالسما و
کبد ارزیابی وضعیت مس را بســیار دشوار می سازد و استفاده از
تنها یک شاخص در برآورد وضعیت مس دام می تواند گمراه کننده
باشــد .از این رو است که گاهی گفته می شود در مواردی تنها راه
تایید تشخیص کمبود مس ارزیابی پاسخ به درمان است (Laven
و  .)2005 , Liveseyبــا توجه به همخوانی نســبتا خوب غلظت
مس پالســما با غلظت مس کبد و فعالیت گلوتاتیون پراکســیداز
گلبول های قرمز ،سنجش شــاخص های مذکور به طور همزمان
می تواند اطالعات مفید و کاملی از وضعیت حال حاضر مس جیره
و همچنین طول مدت کمبود و نحوه تخلیه آن از ذخیرگاه اصلی
مس را فراهم سازد .از آنجایی که در دام زنده ارزیابی وضعیت مس
کبد نیازمند بیوپســی از کبد است که ممکن است چندان عملی
نباشــد ،توصیه می شود که سنجش همزمان غلظت مس پالسما
و فعالیت گلوتاتیون پراکســیداز گلبول های قرمــز مد نظر قرار
گیرد .همچنین انداز ه گیری عوامل مشروط کننده دیگر از جمله
ســولفور و آهن نیز ممکن است در روشن شدن بخشی از ابهامات
موجود مفید واقع شــود .نکته بااهمیت دیگر این است که کمبود
در گاوها از نوع کمبود مرزی یا تحت بالینی اســت .از آنجایی که
این نوع کمبود نشــانه های آشــکار بالینی در برندارد ،به راحتی
جلــب توجه نمی کند ولی با کم کردن میزان وزن گیری ،کاهش
وزن ،کاهش تولید و کاهش میزان باروری خسارات هنگفتی را به
بار می آورد .همچنین توصیه می شود که با افزودن مس به رژیم
غذایی نســبت متوازنی از مس به مولیبــدن را ایجاد کرد .چنین
راهکاری می تواند افزایش تولید شــیر و باروری گاوهای مرتعی را
به همراه داشته باشد ( Griffithsو همكاران.)2007 ،.
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