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  چکیده

. اي از تکوین و رشد نیست که بـه روي نیازمنـد نباشـد    هیچ مرحله. علت متابولیسم پیچیده روي در بدن، انگیزة فراوان جهت مطالعه این عنصر وجود دارد         هب

در ایـن مطالعـه   . نماید را ایجاد می... هاي ثانویه و ض بسیاري از جمله اختالالت باروري و تولید مثلی، ضعف سیستم ایمنی، وقوع عفونت         کمبود روي عوار  

عد ب ب آگوسفندان به ظاهر سالم منطقه میاندو     )  رأس 800مجموعاً  ( رأس   200گیري از ورید وداج توسط لولۀ ونوجکت از         در هر یک از فصول سال، به خون       

داري از لحاظ عیار سرمی روي و آلکالین فسفاتاز ما بـین فـصول                طرفه اختالف معنی  بر اساس آزمون آنالیز واریانس یک     . از تعیین سن و جنس، اقدام گردید      

توانـد بـه دلیـل     که حاکی از کاهش شدید عیار سرمی روي و افزایش مقادیر سرمی آلکالین فسفاتاز در فصل زمستان بـود کـه مـی        ) >01/0p(وجود داشت   

داري در مقـادیر سـرمی روي و    اختالف معنیاین مطالعه   همچنین در   . و خاك به صورت دستی در این فصل باشد         هاي خشک و توأم با گرد       ه از علوفه  داستفا

مقادیر روي و آلکالین فسفاتاز ما      داري از لحاظ       اختالف معنی  t-Testدر این مطالعه بر اساس آزمون       ). >01/0p ( داشت آلکالین فسفاتاز ما بین سنین وجود     

  )>01/0p( بین دو جنس نر و ماده وجود داشت

   .731-735: ، صفحات13پیاپی  ،1، شماره 4، دوره 1389تبریز، واحد مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

  گوسفند، سرم، روي، آلکالین فسفاتاز، میاندوآب، فصل، جنس، سن :ها واژهکلید

  

  مقدمه

طور طبیعی در سطح وسیعی کمبود هدر نشخوارکنندگان ب     

فریقا از آدر این ارتباط از اروپا تا . روي گزارش شده است

جمله صحراي سودان و آفریقاي جنوبی وقوع طبیعی این 

 ایالت گزارش 6در آمریکا از . کمبود ثبت و انتشار یافته است 

ي نقص موارد علوفه، از نظر تأمین رو% 90شده است که در 

متابولیسم پیچیده روي در بدن به علت ). 17 و 5( داشته است

در همین . انگیزه فراوان جهت مطالعه این عنصر وجود دارد

محققین مختلف به صورت تجربی توسط هرابطه کمبود روي ب

آمدهاي آن مورد مطالعه و گزارش قرار گرفته کرات ایجاد و پی

  ).13 و 5( است

میزان جذب این . شود ریک جذب میروي عمدتاً از رودة با

). 22و  16( ذکر شده است% 10و حداقل % 80عنصر حداکثر 

). 16( ترین عامل مؤثر بر میزان جذب روي، نیاز بدن استمهم

شود ولی چگونگی ورود  هاي بدن توزیع میروي به تمام بافت
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) 23(آن از غشاء سلول به داخل سلول هنوز مورد بحث است 

هایش  توان یافت که در انجام فعالیت ا در بدن میکمتر آنزیمی ر

ها،  ترین متالوآنزیملذا مهم). 15( به روي نیاز نداشته باشد

روي از یک طرف در ). 15( دار هستندهاي روي آنزیم

ها، لیپیدها و از طرف دیگر  ها، پروتئینمتابولیسم کربوهیدرات

 چه در ساختن و چه ) RNA  و DNA(اسیدهاي نوکلئیک 

و از این ). 24 و 17 ،14 ،13(در اعمال آنها صاحب نقش است 

اي از تکوین و رشد نیست که به روي نیازمند  رو هیچ مرحله

گیري، رشد و بلوغ و  به همین جهت روي در شکل). 20(نباشد 

 ترین نقش را داردهاي سوماتیک و جنسی مهمحتی بقاء سلول

ن عوامل در سالمت تریروي به عنوان یکی از مهم). 21 و 12(

 و 19 ، 18 ، 10، 2، 1 ( سیستم ایمنی، پوست و مو مطرح است

ها مثالً انسولین و عالوه در ساخت بسیاري از هورمونهب). 27

جنسی دام نر و دام ماده، فعالیت  ).3( گلوکاگون نقش دارد

تشکیل نطفه و تبدیل آن به امبریو و فتوس و رشد و بلوغ 

ویژه در در جنس نر به). 11( باشد یجنین وابسته به روي م

گیري، رشد بیضه به ویژه فعالیت  نشخوارکنندگان کوچک، شکل

تحویل ). 9 و 8، 6، 4( اسپرماتوژنز شدیداً به روي وابسته است

گرفتن نطفه به وسیله رحم و تبدیل آن به امبریو و تکامل امبریو 

 در گاهی.  به فتوس در تمام انواع دام وابسته به روي است

 8(باشد   مشکل عمده گله میRepeat breedingهمین رابطه 

تواند از عوارض این  تلف شدن جنین و سقط آن می). 23و 

با توجه به موارد مذکور اهمیت روي در ). 9 و 8( کمبود باشد

اي از  دو جنس نر و ماده کامالً مشهود است و انگیزه مطالعه

سفاتاز در دو جنس لحاظ مطالعه عیار سرمی روي و الکالین ف

 با توجه به  .باشدمیب آنر و ماده در گوسفندان منطقۀ میاندو

طور هعملکردهاي بسیار مهم عنصر روي در بدن که معموالً ب

ها صاحب غیرواضح در ایجاد بسیاري از اختالالت و بیماري

با . طلبد نقش است، مطالعات اپیدمیولوژیکی همه جانبه را می

اي در رابطه با کمبود روي در  گونه مطالعهتوجه به اینکه هیچ 

گوسفندان تاکنون در منطقۀ میاندوآب انجام نگرفته است و با 

توجه به این موضوع که گاهی برخی از عالیم بالینی و ردپایی 

هاي از کمبود روي در موارد ارجاعی به درمانگاه تخصصی دام

ه در بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ک

 بر آن شدیمگردد،   شهرستان میاندوآب قرار دارد، مالحظه می

اي فصلی در مورد این عنصر در گوسفندان این منطقه  که مطالعه

 تا در صورت مشاهده عیار سرمی پائین عنصر ،انجام دهیم

روي، اقدامات پیشگیري کنندگی در جهت جلوگیري از 

ه به موارد مذکور با توج. هاي اقتصادي وارده انجام گیرد آسیب

  .بایست این کمبود تشخیص و مورد درمان قرار گیرد می

  هامواد و روش

در این تحقیق در هر یک از فصول مورد مطالعه دویست      

گذاري و  رأس گوسفند به ظاهر سالم نژاد قزل مورد شماره

 بعد از بازرسی و مشخص کردن جنس  و .بازرسی قرار گرفت

گیري از ورید فرمول دندانی، به خونسن گوسفندان بر اساس 

هاي خونی در  نمونه. وداج توسط لوله ونوجکت، اقدام گردید

جوار یخ به آزمایشگاه منتقل و توسط دستگاه سانتریفوژ، سرم 

داري به میکروتیوب منتقل و در  آنها جدا گردید و جهت نگه

 سپس .گراد فریز گردیدند درجه سانتی-20دستگاه فریزر 

ها از فریز خارج و مقادیر روي سرم توسط کیت  نمونه

راندوکس و مقادیر آلکالین فسفاتاز سرم توسط کیت زیست 

گیري قرار  شیمی به روش اسپکتروفوتومتري مورد اندازه

.گرفتند

  هایافته

میانگین و انحراف معیار مقادیر سرمی روي و آلکالین      

فصل، سن و فسفاتاز در گوسفندان منطقه میاندوآب بر حسب 

.  تنظیم گردیده است3 الی 1جنس بر طبق جداول 
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میانگین و انحراف معیار مقادیر سرمی روي و آلکالین فسفاتاز در طی چهار فصل در گوسفندان منطقه میاندوآب -1جدول 

فصول 

  موارد 

  گیري شده اندازه

  بهار

)mean ± SD(  

  تابستان

)mean ± SD(  

  پائیز

)mean ± SD(  

  زمستان

)mean ± SD(  

dlg(روي  /(
a

60/2 ± 07/108  
a

01/4 ± 73/110  
b

80/1± 94/91  
b

 02/1 ± 44/70  

  )Iu/lit(آلکالین فسفاتاز 
a

01/7 ±56/246  
a

8/10 ± 73/386  
b

66/11 ±36/511  
b

 6/9 ±50/713  

a,b       : 01/0(باشد  دار می  حروف غیر همنام به مفهوم وجود تفاوت آماري معنیردیفدر هر< p.(  

    

ب در سنین مختلفآمیانگین و انحراف معیار مقادیر سرمی روي و آلکالین فسفاتاز در گوسفندان منطقه میاندو -2جدول 

سن 

  موارد 

  گیري شده اندازه

  یک سال

)mean ± SD(  

  دو سال

)mean ± SD(  

سه سال

)mean ± SD(  

   سال3باالتر از 

)mean ± SD(  

dlg(روي  /(
a

01/8 ± 73/122  
b

60/8 ± 05/100  
c

6/6± 52/90  
d

30/4 ± 85/67  

  )Iu/lit(آلکالین فسفاتاز 
a

52/11± 35/378  
b

14/13 ± 54/483  
c

44/10 ± 50/469  
d

01/16 ±73/524  

هاي مورد تعداد از کل دام

  مطالعه

232  276  102  190  

a,b,c,d                       
  ).p >01/0(باشد  دار می تفاوت آماري معنی حروف غیر همنام به مفهوم وجودف ردیدر هر : 

  

  

  

در گوسفندان منطقه میاندوآب در دو جنس مختلف ر سرمی روي و آلکالین فسفاتاز میانگین و انحراف معیار مقادی-3جدول 

موارد 

گیري  اندازه

شده 

  جنس 

  تعداد از کل

  هاي مورد مطالعهدام

  درصد از کل

  هاي مورد مطالعهدام

  )Mg/dl(روي 
آلکالن فسفاتاز 

)Iu/lit(

  25/35  282  نر
*

34/2± 32/110  
*

10/14± 72/249  

  45/678±12/11  34/80 ± 54/6  75/64  518  ماده

).p >01/0(در سطح دار   تفاوت آماري معنی:*                     

  

طرفه  یکواریانس و بر اساس آزمون آنالیز1بر طبق جدول 

)ANOVA ( 05/0در سطح=داري از لحاظ   اختالف معنی

مقادیر سرمی روي و آلکالین فسفاتاز ما بین فصول وجود 

 به Tukeyو بر اساس آزمون تعقیبی ) >p 01/0(داشت 

 ما بین فصول بهار و =05/0صورت دو به دو در سطح 

پائیز و زمستان از لحاظ مقادیر سرمی روي و آلکالین تابستان با 

که این ) >01/0p(داري وجود داشت اختالف معنیفسفاتاز

  .باشد دار نمی اختالف ما بین فصول بهار با تابستان معنی

روي کاهش  با افزایش سن، مقادیر سرمی 2بر طبق جدول 

یش و مقادیر سرمی آلکالین فسفاتاز افزا) >01/0p(دار  معنی

همچنین بر اساس آزمون . را نشان داد) >01/0p(داري  معنی

داري در مقادیر سرمی   اختالف معنی یکطرفهآنالیز واریانس
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  ).>01/0p(روي و آلکالین فسفاتاز ما بین سنین وجود داشت 

داري  یاختالف معن t-Test  و بر اساس آزمون3بر طبق جدول 

 از لحاظ مقادیر سرمی روي و آلکالین  = 05/0در سطح 

-به) >01/0p(فسفاتاز، ما بین دو جنس نر و ماده وجود داشت 

که در جنس نر مقادیر سرمی روي باالتر از جنس ماده طوري

.بود

  گیري بحث و نتیجه

بر اساس نتایج این مطالعه، کاهش مقادیر سرمی روي و      

تواند   فصول سرد میافزایش مقادیر سرمی آلکالین فسفاتاز در

هاي خشک،  حاوي علوفه قسمتی به دلیل مصرف غذاي دستی

هاي سرسبز بهاره که مقادیر روي  عدم دسترسی حیوان به علوفه

چرا که مصرف علوفه خشک و دیر . بیشتري دارند، باشد

تري از لحاظ روي دارد و  برداشت شده، قابلیت هضم پائین

همچنین . شود کمتر میقابل دسترس بودن روي آن براي دام 

این کاهش چشمگیر در مقادیر سرمی روي در فصل زمستان 

ها در  تواند قسمتی به دلیل مخلوط شدن گردوخاك با علوفه می

ها قابلیت  حین برداشت باشد چرا که در این صورت این علوفه

در این رابطه به گرد و . جذب روي کمتري خواهند داشت

 دستی که در زمستان مورد ها در تغذیه خاکی بودن علوفه

در کمبود ). 23 و 7(گیرد، بایستی توجه نمود  استفاده قرار می

یابد که در تأیید روي مقادیر سرمی آلکالین فسفاتاز افزایش می

 و 23(تواند مورد استفاده قرار گیرد  تشخیص کمبود روي می

گردد، با کاهش   مشاهده می1که در جدول طوريو همان) 25

وي سرم در فصول پائیز و زمستان، مقادیر آلکالین مقادیر ر

همچنین اگر به مقادیر سرمی .  یابد فسفاتاز سرمی افزایش می

طبیعی روي گوسفندان که در اکثر منابع در حدود 

mg/dl120 -80 توجه گردد، مشخص ) 23(، اعالم شده است

 mg/dlشود که در فصل زمستان مقادیر سرمی روي  می

. باشد  از این مقدار بوده و هشدار دهنده می کمتر02/1±44/70

     39 تر از بر طبق اعالم منابع اگر مقادیر سرمی روي به پائین

mg/dl که ) 23(گردد  برسد، عالئم بالینی کمبود روي ظاهر می

در هیچ یک از موارد در این مطالعه به چنین ارقامی برخورد 

بودن کمبود بالینی دهندة تحتنگردید که این موضوع نشان

. باشد روي در گوسفندان منطقه میاندوآب در فصل زمستان می

همچنین در منابع، مقادیر طبیعی آلکالین فسفاتاز براي گوسفند 

Iu/lit 390 -70 1که با توجه به جدول ) 23( ذکر شده است 

گردد که در فصول سرد با کاهش مقادیر سرمی  مالحظه می

 حتی از محدودة پیشنهادي روي مقادیر سرمی آلکالین فسفاتاز

در این مطالعه با افزایش سن، مقادیر . منابع نیز فراتر رفته است

سرمی روي کاهش و مقادیر سرمی آلکالین فسفاتاز افزایش 

تواند به دلیل کاهش توانایی دستگاه گوارش یافت که این میمی

  ).25(نشخوارکنندگان در جذب روي با افزایش سن باشد 

 مقادیر سرمی روي در دام نر در مقایسه با دام ماده دلیل باالبودن

مصرف بیش از حد روي در دوران آبستنی و ورود آن به شیر 

که با مطالعات ) 23 و 11(باشد در یک ماه اول بعد از زایش می

Van-Ryssen 26(مطابقت دارد ) 1992( و همکاران.(  

نتایج حاکی از وجود یک کمبود تحت بالینی روي در فصول 

هاي باشد که هشداردهنده بوده و لزوم تدبیر روش سرد سال می

.نماید پیشگیري کننده را ایجاب می
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چكيده

بهعلت متابوليسم پيچيده روي در بدن، انگيزة فراوان جهت مطالعه اين عنصر وجود دارد. هيچ مرحلهاي از تكوين و رشد نيست كه به روي نيازمند نباشد. كمبود روي عوارض بسياري از جمله اختلالات باروري و توليد مثلي، ضعف سيستم ايمني، وقوع عفونتهاي ثانويه و ... را ايجاد مينمايد. در اين مطالعه در هر يك از فصول سال، به خونگيري از وريد وداج توسط لولة ونوجكت از 200 رأس (مجموعاً 800 رأس) گوسفندان به ظاهر سالم منطقه مياندوآب بعد از تعيين سن و جنس، اقدام گرديد. بر اساس آزمون آناليز واريانس يكطرفه اختلاف معنيداري از لحاظ عيار سرمي روي و آلكالين فسفاتاز ما بين فصول وجود داشت (01/0p<) كه حاكي از كاهش شديد عيار سرمي روي و افزايش مقادير سرمي آلكالين فسفاتاز در فصل زمستان بود كه ميتواند به دليل استفاده از علوفههاي خشك و توأم با گرد و خاك به صورت دستي در اين فصل باشد. همچنين در اين مطالعه اختلاف معنيداري در مقادير سرمي روي و آلكالين فسفاتاز ما بين سنين وجود داشت (01/0p<). در اين مطالعه بر اساس آزمون t-Test اختلاف معنيداري از لحاظ مقادير روي و آلكالين فسفاتاز ما بين دو جنس نر و ماده وجود داشت (01/0p<)


مجله دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، 1389، دوره 4، شماره 1، پیاپی 13، صفحات:  735-731. 

کليد واژهها: گوسفند، سرم، روي، آلكالين فسفاتاز، مياندوآب، فصل، جنس، سن

مقدمه

     در نشخواركنندگان بهطور طبيعي در سطح وسيعي كمبود روي گزارش شده است. در اين ارتباط از اروپا تا آفريقا از جمله صحراي سودان و آفريقاي جنوبي وقوع طبيعي اين كمبود ثبت و انتشار يافته است . در آمريكا از 6 ايالت گزارش شده است كه در 90% موارد علوفه، از نظر تأمين روي نقص داشته است (5 و 17). به علت متابوليسم پيچيده روي در بدن انگيزه فراوان جهت مطالعه اين عنصر وجود دارد. در همين رابطه كمبود روي بهصورت تجربي توسط محققين مختلف به كرات ايجاد و پيآمدهاي آن مورد مطالعه و گزارش قرار گرفته است (5 و 13).


روي عمدتاً از رودة باريك جذب ميشود. ميزان جذب اين عنصر حداكثر 80% و حداقل 10% ذكر شده است (16 و 22). مهمترين عامل مؤثر بر ميزان جذب روي، نياز بدن است (16). روي به تمام بافتهاي بدن توزيع ميشود ولي چگونگي ورود آن از غشاء سلول به داخل سلول هنوز مورد بحث است (23) كمتر آنزيمي را در بدن ميتوان يافت كه در انجام فعاليتهايش به روي نياز نداشته باشد (15). لذا مهمترين متالوآنزيمها، آنزيمهاي رويدار هستند (15). روي از يك طرف در متابوليسم كربوهيدراتها، پروتئينها، ليپيدها و از طرف ديگر اسيدهاي نوكلئيك (DNA و  RNA ) چه در ساختن و چه در اعمال آنها صاحب نقش است (13، 14، 17 و 24). و از اين رو هيچ مرحلهاي از تكوين و رشد نيست كه به روي نيازمند نباشد (20). به همين جهت روي در شكلگيري، رشد و بلوغ و حتي بقاء سلولهاي سوماتيك و جنسي مهمترين نقش را دارد (12 و 21). روي به عنوان يكي از مهمترين عوامل در سلامت سيستم ايمني، پوست و مو مطرح است ( 1، 2، 10،  18 ، 19 و 27). بهعلاوه در ساخت بسياري از هورمونها مثلاً انسولين و گلوكاگون نقش دارد (3). فعاليت جنسي دام نر و دام ماده، تشكيل نطفه و تبديل آن به امبريو و فتوس و رشد و بلوغ جنين وابسته به روي ميباشد (11). در جنس نر بهويژه در نشخواركنندگان كوچك، شكلگيري، رشد بيضه به ويژه فعاليت اسپرماتوژنز شديداً به روي وابسته است (4، 6، 8 و 9). تحويل گرفتن نطفه به وسيله رحم و تبديل آن به امبريو و تكامل امبريو به فتوس در تمام انواع دام وابسته به روي است.  گاهي در همين رابطه Repeat breeding مشكل عمده گله ميباشد (8 و 23). تلف شدن جنين و سقط آن ميتواند از عوارض اين كمبود باشد (8 و 9). با توجه به موارد مذكور اهميت روي در دو جنس نر و ماده كاملاً مشهود است و انگيزه مطالعهاي از لحاظ مطالعه عيار سرمي روي و الكالين فسفاتاز در دو جنس نر و ماده در گوسفندان منطقة مياندوآب میباشد.  با توجه به عملكردهاي بسيار مهم عنصر روي در بدن كه معمولاً بهطور غيرواضح در ايجاد بسياري از اختلالات و بيماريها صاحب نقش است، مطالعات اپيدميولوژيكي همه جانبه را ميطلبد. با توجه به اينكه هيچ گونه مطالعهاي در رابطه با كمبود روي در گوسفندان تاكنون در منطقة مياندوآب انجام نگرفته است و با توجه به اين موضوع كه گاهي برخي از علايم باليني و ردپايي از كمبود روي در موارد ارجاعي به درمانگاه تخصصي دامهاي بزرگ دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز كه در شهرستان مياندوآب قرار دارد، ملاحظه ميگردد،  بر آن شدیم كه مطالعهاي فصلي در مورد اين عنصر در گوسفندان اين منطقه انجام دهيم، تا در صورت مشاهده عيار سرمي پائين عنصر روي، اقدامات پيشگيري كنندگي در جهت جلوگيري از آسيبهاي اقتصادي وارده انجام گيرد. با توجه به موارد مذكور ميبايست اين كمبود تشخيص و مورد درمان قرار گيرد.


مواد و روشها

     در اين تحقيق در هر يك از فصول مورد مطالعه دويست رأس گوسفند به ظاهر سالم نژاد قزل مورد شمارهگذاري و بازرسي قرار گرفت. بعد از بازرسي و مشخص كردن جنس  و سن گوسفندان بر اساس فرمول دنداني، به خونگيري از وريد وداج توسط لوله ونوجكت، اقدام گرديد. نمونههاي خوني در جوار يخ به آزمايشگاه منتقل و توسط دستگاه سانتريفوژ، سرم آنها جدا گرديد و جهت نگهداري به ميكروتيوب منتقل و در  دستگاه فريزر 20- درجه سانتيگراد فريز گرديدند. سپس نمونهها از فريز خارج و مقادير روي سرم توسط كيت راندوكس و مقادير آلكالين فسفاتاز سرم توسط كيت زيست شيمي به روش اسپكتروفوتومتري مورد اندازهگيري قرار گرفتند.

یافتهها

     ميانگين و انحراف معيار مقادير سرمي روي و آلكالين فسفاتاز در گوسفندان منطقه مياندوآب بر حسب فصل، سن و جنس بر طبق جداول 1 الي 3  تنظيم گرديده است.

جدول 1- ميانگين و انحراف معيار مقادير سرمي روي و آلكالين فسفاتاز در طي چهار فصل در گوسفندان منطقه مياندوآب


		فصول 


موارد 


اندازهگيري شده

		بهار


(mean ± SD)

		تابستان


(mean ± SD)

		پائيز


(mean ± SD)

		زمستان


(mean ± SD)



		روي (

dl


g


/


m


)

		a60/2 ± 07/108

		a01/4 ± 73/110

		b80/1± 94/91

		b 02/1 ± 44/70



		آلكالين فسفاتاز (Iu/lit)

		a01/7 ±56/246

		a8/10 ± 73/386

		b66/11 ±36/511

		b 6/9 ±50/713





a,b      : در هر ردیف حروف غير همنام به مفهوم وجود تفاوت آماري معنيدار ميباشد (01/0< p).


جدول 2- ميانگين و انحراف معيار مقادير سرمي روي و آلكالين فسفاتاز در گوسفندان منطقه مياندوآب در سنين مختلف


		سن 


موارد 


اندازهگيري شده

		يك سال


(mean ± SD)

		دو سال


(mean ± SD)

		سه سال

(mean ± SD)

		بالاتر از 3 سال


(mean ± SD)



		روي (

dl


g


/


m


)

		a01/8 ± 73/122

		b60/8 ± 05/100

		c6/6± 52/90

		d30/4 ± 85/67



		آلكالين فسفاتاز (Iu/lit)

		a52/11± 35/378

		b14/13 ± 54/483

		c44/10 ± 50/469

		d01/16 ±73/524



		تعداد از كل دامهاي مورد مطالعه

		232

		276

		102

		190





a,b,c,d                       : در هر ردیف حروف غير همنام به مفهوم وجود تفاوت آماري معنيدار ميباشد (01/0< p).


جدول 3- ميانگين و انحراف معيار مقادير سرمي روي و آلكالين فسفاتاز در گوسفندان منطقه مياندوآب در دو جنس مختلف


		موارد 


اندازهگيري 

شده 

جنس 

		تعداد از كل


دامهاي مورد مطالعه

		درصد از كل


دامهاي مورد مطالعه

		روی (Mg/dl)




		آلکالن فسفاتاز (Iu/lit)



		نر

		282

		25/35

		*34/2± 32/110

		*10/14± 72/249



		ماده

		518

		75/64

		54/6 ± 34/80

		12/11±45/678





                      *: تفاوت آماري معنيدار در سطح (01/0< p).

بر طبق جدول 1 و بر اساس آزمون آناليز واريانس يكطرفه (ANOVA) در سطح 05/0=

a


 اختلاف معنيداري از لحاظ مقادير سرمي روي و آلكالين فسفاتاز ما بين فصول وجود داشت (01/0 p<) و بر اساس آزمون تعقيبي Tukey به صورت دو به دو در سطح 05/0=

a


 ما بين فصول بهار و تابستان با پائيز و زمستان از لحاظ مقادير سرمي روي و آلكالين فسفاتاز اختلاف معنيداري وجود داشت (01/0p<) كه اين اختلاف ما بين فصول بهار با تابستان معنيدار نميباشد. 

بر طبق جدول 2 با افزايش سن، مقادير سرمي روي كاهش معنيدار (01/0p<) و مقادير سرمي آلكالين فسفاتاز افزايش معنيداري (01/0p<) را نشان داد. همچنين بر اساس آزمون آناليز واريانس یکطرفه اختلاف معنيداري در مقادير سرمي روي و آلكالين فسفاتاز ما بين سنين وجود داشت (01/0p<).


بر طبق جدول 3 و بر اساس آزمون t-Test اختلاف معنيداري در سطح 05/0 = 

a


 از لحاظ مقادير سرمي روي و آلكالين فسفاتاز، ما بين دو جنس نر و ماده وجود داشت (01/0p<) بهطوريكه در جنس نر مقادير سرمي روي بالاتر از جنس ماده بود.

بحث و نتيجهگيري

     بر اساس نتایج این مطالعه، كاهش مقادير سرمي روي و افزايش مقادير سرمي آلكالين فسفاتاز در فصول سرد ميتواند قسمتي به دليل مصرف غذاي دستيحاوي علوفههاي خشك، عدم دسترسي حيوان به علوفههاي سرسبز بهاره كه مقادير روي بيشتري دارند، باشد. چرا كه مصرف علوفه خشك و دير برداشت شده، قابليت هضم پائينتري از لحاظ روي دارد و قابل دسترس بودن روي آن براي دام كمتر ميشود. همچنين اين كاهش چشمگير در مقادير سرمي روي در فصل زمستان ميتواند قسمتي به دليل مخلوط شدن گردوخاك با علوفهها در حين برداشت باشد چرا كه در اين صورت اين علوفهها قابليت جذب روي كمتري خواهند داشت. در اين رابطه به گرد و خاكي بودن علوفهها در تغذيه دستي كه در زمستان مورد استفاده قرار ميگيرد، بايستي توجه نمود (7 و 23). در كمبود روي مقادير سرمي آلكالين فسفاتاز افزايش مييابد كه در تأييد تشخيص كمبود روي ميتواند مورد استفاده قرار گيرد (23 و 25) و همانطوريكه در جدول 1 مشاهده ميگردد، با كاهش مقادير روي سرم در فصول پائيز و زمستان، مقادير آلكالين فسفاتاز سرمي افزايش مييابد.  همچنين اگر به مقادير سرمي طبيعي روي گوسفندان كه در اكثر منابع در حدود  mg/dl120-80، اعلام شده است (23) توجه گردد، مشخص ميشود كه در فصل زمستان مقادير سرمي روي mg/dl 02/1±44/70 كمتر از اين مقدار بوده و هشدار دهنده ميباشد. بر طبق اعلام منابع اگر مقادير سرمي روي به پائينتر از 39     mg/dl برسد، علائم باليني كمبود روي ظاهر ميگردد (23) كه در هيچ يك از موارد در اين مطالعه به چنين ارقامي برخورد نگرديد كه اين موضوع نشاندهندة تحتباليني بودن كمبود روي در گوسفندان منطقه مياندوآب در فصل زمستان ميباشد. همچنين در منابع، مقادير طبيعي آلكالين فسفاتاز براي گوسفند Iu/lit 390-70 ذكر شده است (23) كه با توجه به جدول 1 ملاحظه ميگردد كه در فصول سرد با كاهش مقادير سرمي روي مقادير سرمي آلكالين فسفاتاز حتي از محدودة پيشنهادي منابع نيز فراتر رفته است. در این مطالعه با افزایش سن، مقادیر سرمی روی کاهش و مقادیر سرمی آلکالین فسفاتاز افزایش مییافت که این میتواند به دلیل کاهش توانایی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان در جذب روی با افزایش سن باشد (25).


دلیل بالابودن مقادیر سرمی روی در دام نر در مقایسه با دام ماده مصرف بيش از حد روي در دوران آبستني و ورود آن به شير در يك ماه اول بعد از زايش میباشد (11 و 23) كه با مطالعات Van-Ryssen و همكاران (1992) مطابقت دارد (26).


نتايج حاكي از وجود يك كمبود تحت باليني روي در فصول سرد سال ميباشد كه هشداردهنده بوده و لزوم تدبير روشهاي پيشگيري كننده را ايجاب مينمايد.
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