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چکیده
اهواز، بر اساس آنالیز بیوشیمیایی و به  شهرستانهاي شهري و روستایی حاضر، جهت تعیین سطح سرمی مس، در سگ يمطالعه

هاي از جمعیت سگ ،نمونه سرمی 250رب1392 -93هاي بین سال يدر فاصله تحقیقاین . انجام گردیدجذب اتمی  روش اسپکتروفتومتري
هاي شهري، از بین موارد ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی سگ. صورت گرفتدر سنین مختلف وسالم به ظاهر شهري و روستایی 

بندي برتقسیم.شدندتقسیم ) جنوب و شمال، شرق، غرب(منطقه  4به هاي روستایی و سگانتخاب شده دانشگاه شهید چمران اهواز
 3تا  1سال،  1تر از کم(گروه  3به اساس سن برهاي مورد مطالعه سگ .انجام گردیدغذایی  يو جیره منطقه ،اساس سن، جنس، نژاد

شفرد، ژرمن)درصد 24(مخلوط:عبارت بود ازشهريهاي در سگانتشار نژاديترینبیش. بندي شدنددسته)سال 3سال و باالي 
 انحرافمیانگین و نتایج حاضر نشان داد که .)درصد 6/9(پینچرو دوبرمن )درصد2/11(اشپیتز، )درصد 4/18(، تریر)درصد 6/21(

مس  میزان. استلیتر در مولمیکرو27/15±29/0و  09/21±49/0هاي شهري و روستایی، به ترتیب ، در سگسرم مسغلظت معیار 
59/20±86/4(بود تر از بزرگو در نژادهاي کوچک بیش )p>001/0(تر از روستاییهاي شهري بیشداري در سگسرم، به طور معنی

ها گوشت وجود داشت به غذایی آن يهایی که در جیرهمیانگین غلظت مس سرم در سگچنین هم. )>01/0p() 27/17±71/4در مقابل 
). 59/12±18/1در مقابل  64/20±05/5(هایی بود که در غذایشان از گوشت استفاده نشده بود تر از آنبیش )>001/0p(داري شکل معنی

غلظت .)CI: ،31/0±10/18%95،  16/17-04/19(طبیعی قرار داشت يها در محدوده، در تمام نمونهسرم مسمعیار  انحرافو میانگین 
این مطالعه نشان داد که . )<05/0p(نشان نداد مورد مطالعههاي مختلف در سگ مناطقجنس و سن، بین را داري مس سرم، تفاوت معنی

، رسدبه نظر می. بودتر از بزرگ و در نژادهاي کوچک بیشتر از روستایی هاي شهري بیشداري در سگغلظت مس سرم، به طور معنی
. رودهاي ایران به شمار میسگخصوص سطح سرمی مس در حاضر اولین تحقیق در  يمطالعه

مس، سگ، سرم، اهواز: ت کلیديکلما

مقدمه
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مو و  يتشکیل هموگلوبین، فرایند رشد، رنگدانه جمله
مس یک عنصر کمیاب . نقش داردافزایش شیرواري 

هاي و در عملکرد طبیعی برخی از پروتئین استضروري 
مس، به عنوان یک کوفاکتور در . داردداخل سلولی نقش 

اکسیدانت هاي آنتیها و مولکولآنزیم عملکردارتباط با 
هستند ضروريهاي زنده براي تمام سلول کهاست
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)Scott et al. 2001( .است که  آنا حاکی از هگزارش
آنمی و تغییرات ایجاد کمبود مس در انسان منجر به 
 .Kikuchi et al(گردداسکوربیوتیک در استخوان می

ی از کمبود شفلج نادر حیوانات نیز آتاکسی و . )2014
در سرم سگ، در مس موجود . مس گزارش شده است
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)Tilley and Smith 2005( .6-4 نژاد  هايدرصد از سگ
دچار هپاتیت مزمن هستند که یک عالمت  ،پینچردوبرمن

چندین .مس در کبد است ناشی از تجمعاز هپاتوپاتی 
وست  و بدلینگتون تریراز جمله (ها از سگ دیگر نژاد

به هپاتیت ناشی از تجمع مس در کبد ) هایلند وایت تریر
یکی از مخازن مهم مس در بدن، کبد . مستعد هستند

نتایج بهتري نسبت به  ،گیري مس کبداگرچه اندازهاست و 
آن از  امکان انجامگیري مس سرم خواهد داشت، اما اندازه

دلیل تهاجمی بودن، کار بسیار سخت و ه طریق بیوپسی، ب
هاي گیري مس کبد، بیشتر در سگاندازه.بري استهزینه

-بیمار که از مشکالت کبدي نظیر هپاتیت مزمن رنج می

 400تر از میزان طبیعی مس کبد، کم.اربرد داردبرند، ک
میکروگرم به ازاء هر گرم وزن خشک کبد گزارش شده 

ها، از جذب مس در اکثر گونه. )Etienne 2007(است 
مس اضافی در . گیردمعده و روده باریک صورت می

از  ،در عین حال. گرددنهایت از طریق ادرار دفع می
 ينظیر فیتات موجود در جیره(عوامل شالته کننده 

شود که با مس موجود در دستگاه گوارش باند می) غذایی
 .Watson 1998, Scott et al(توان استفاده کردنیز می

در تحقیقات قبلی محققین که روي تعیین .)2001
هاي شهري و در سگ ،سرم) Zinc(وضعیت روي 

نشان داده شد که  ،اهواز صورت گرفت يروستایی منطقه
هاي شهري معیار سرمی روي، در سگ انحرافمیانگین و 

) >001/0p(استتر از روستایی داري بیشبه طور معنی
در صورت استفاده از .)1390مقدم و همکاران حافظی(

نیازي به معموالً، مسدلیل کافی بودن غذاهاي تجاري، به
غذایی نیست، اما در شرایط کشور هاي مکملاضافه کردن 
شود، احتمال غذاهاي خانگی استفاده میاز ما که عمدتاً

از  برخیدر  مسکمبود . کمبود آن وجود دارد
 Scott et al. 2001, Tilley(درماتوزهاي سگ نقش دارد

and Smith 2005( . مطالعات در ارتباط با تغییر در میزان
در حیوانات خانگی ها در ریزش مو، ها و نقش آنمینرال
هم این یکی از دالیل احتمالی . باشدمحدود می نسبتاً

. باشندداراي چندین عملکرد می ها معموالًاست که مینرال

بتواندیک کمبود اختصاصی که عالوه بر این، اثبات این
. ، مشکل استموجب یک بیماري خاص پوستی شود

 يزان کلسیم باالي جیرهدهد که میها نشان میگزارش
تواند موجب افزایش نیاز به روي گردد و اثر غذایی، می

گذاردنیز تاثیر می مسبعدي آن این است که بر جذب 
)Watson 1998, Tilley and Smith 2005( .هاي جیره

تري برخوردار بیش مس، از میزان غذایی حاوي گوشت
ترکیبی از  ،منابع غذایی حاوي مس کافیبهترین .هستند

-ها میپروتئین، چربی، کربوهیدرات، ویتامین و مینرال

میزان طبیعی غلظت . داردد تا سالمت حیوان را نگهنباش
 مولمیکرو 02/11-04/22ها، در منابعدر سرم سگ مس
گزارش شده )لیتردسیدر گرمکرومی 70-140(لیتردر 

02/11تر از کمبه مسغلظت که در صورتی. است
این عنصر اي از کمبود نشانه ،برسد لیتردر میکرومول

). Gabor 1989, Tilley and Smith 2005(خواهد بود
حاضر، اولین بررسی جامع در تعیین سطح  يمطالعه

 يهاي شهري و روستایی در منطقه، در سگمسسرمی 
جا که مطالعات از آن .روداهواز و ایران به شمار می

در  مسبعدي در این زمینه، نیاز به تعیین سطح سرمی 
جهت ، ، انجام این تحقیقداردهاي سالم این منطقه سگ

. رسیدبه نظر میو مهم ضروري،معتبر منبعتعیین یک 

مواد و روش کار
 1392زمانی مهر ماه  ي، که در محدودهدر این مطالعه

از ورید سفالیک یا صورت گرفت،  1393تا شهریور ماه 
شهري و روستایی به ظاهر  قالده سگ 250صافن خارجی

سرم،  يپس از تهیه. سی خون اخذ گردیدسی 2،سالم
ر، در فریزمسگیري تا زمان اندازه هاي مورد نظرنمونه

ي غذایی جیره. قرار گرفتند گرادي سانتیدرجه -80
 غذاي طبخ شده در داخل منزل عمدتاًهاي شهري،سگ
گیاهی و تجاري  ،حیوانیهاي، که مخلوطی از پروتئینبود

هاي روستایی، عمدتاًي غذایی سگجیره. شدرا شامل می
سر و پاي مرغ در برخی موارد و استخوان ،نان خشک

ارجاعی  از بین موارد، )قالده 125(هاي شهري سگ. بود
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دامپزشکی  يهاي کوچک دانشکدهبه بخش داخلی دام
جهت  اغلبکه  انتخاب شدنددانشگاه شهید چمران اهواز 

واکسیناسیون و تجویز داروهاي ضد انگل مراجعه کرده 
هاي روستایی دست آوردن نمونه از سگه جهت ب.بودند

جغرافیایی  يمنطقه 4اهواز به شهر ي، حاشیه)قالده 125(
تقسیم گردید و از هر  )جنوب، شرق و غربشمال، (

در جهت جنوب . دست آمده هاي مورد نظر بمنطقه نمونه
از روستاهاي سویسه، کریشان،  نمونه 30، )آبادان يجاده(

 32)حمیدیه يجاده(در جهت غرب  -خبینه و مگطوع
از روستاهاي عین یک، عین دو، گمبوعه بزرگ و نمونه 

 30)رامهرمز يجاده(ق در جهت شر -کوچک و عبوده
از روستاهاي کریت یک، کریت دو، مشرحات،  نمونه

 يمسیر تصفیه(در جهت شمال  کروشات و بیوض و نهایتاً
، دو و بزرگ یک ياز روستاهاي جسانیهنمونه  33)شکر
دار هاي روستایی، صاحبتمام سگ.آوري گردیدجمعسه 

گرفته  هاآنبودند و اطالعات الزم از صاحبان) خانگی(
مخصوص که  يها، از میلهبراي مقید کردن سگ. شدمی

سیم پالستیکی از داخل آن عبور داده شده و به دور گردن 
در برخی موارد . گردیدشد، استفاده میها انداخته میسگ

و ) کیلوگرمبه گرممیلی 15(بخش کتامین نیز داروهاي آرام
به شکل داخل  ،)کیلوگرمبه  گرممیلی 15/0(آسپرومازین 

حرارت،  يدرجه(عالئم حیاتی . شدندعضالنی تزریق می
حیوانات مورد مطالعه اخذ شده از ) تنفس و ضربان قلب

 درمانگاهیو معاینات  تاریخچهها بر اساس و سالمت آن
. ارزیابی گردیدمعمول، 
آوري شده از مناطق شهري و هاي جمعنمونه
سال  3تا  1سال،  1تر از کمگروه سنی  3شامل  ،روستایی

. نمونه در هر گروه بودند 25با حداقل  سال 3و باالتر از 
در مقابل هر سگ خانگی یک سگ روستایی با مشخصات 

هاي مورد مطالعه، از جمعیت کل سگ. قرار داشتباال، 
قالده از  121و ) درصد 6/51(قالده از جنس نر  129

اي مورد بررسی نژاده.بودند) درصد 4/48(جنس ماده 
شامل نژادهاي  هاي روستایی، عمدتاًدر جمعیت سگ

و دوبرمن  )قالده 11(، ژرمن شفرد )قالده 105(مخلوط 

 3هاي مورد مطالعه، در میان سگ.بودند) قالده 5(پینچر 
 .گردیدنیز مشاهده قالده سگ پکینز 1قالده سگ تریر و 

نیز عبارت  شهريهاي نژادي در سگ پراکندگیترینبیش
 27(شفرد، ژرمن)درصد 24قالده،  30(مخلوط: بودند از
، )درصد 4/18قالده،  23(، تریر)درصد 6/21قالده، 

 12(پینچرو دوبرمن )درصد 2/11قالده،  14(اشپیتز
 5هاي مورد مطالعه، در میان سگ.)درصد 6/9قالده، 

 4(دین قالده گریت 5، )درصد 4(پکینز از نژاد قالده سگ
بولداگقالده  3، )درصد 2/3(باکسرقالده  4،)درصد

نیز مشاهده ) درصد 6/1(یلراروتوقالده  2و  )درصد 4/2(
قالده  192،قالده سگ مورد مطالعه 250در بین . شدند

از ) درصد 2/23(قالده  58از نژاد بزرگ و ) درصد 8/76(
ین بندي نژاد، ذکر ادر مورد تقسیم.نژاد کوچک بودند

که برخی از نژادها نظیر نکته الزم است با توجه به این
صورت انگشت شمار ه باکسر، بولداگ و روتوایلر، ب

 يبه دو دستهارجاع داده شده بودند، نژادهاي مورد مطالعه
...) دین و نظیر ژرمن شفرد، دوبرمن پینچر، گریت(بزرگ 

بندي تقسیم...) نظیر تریر، اشپیتز، پکینز و (و کوچک 
. ها انجام گرفتآنالیز آماري روي آن شدند و نهایتاً

شده و انتخاب به صورت تصادفی هاي مورد مطالعه سگ
. سالم بودند درمانگاهیاز نظر  همگی

مراحل انجام آزمایش
هاسازي نمونهآماده

تومتري جذب فموجود در سرم، به روش اسپکترو مس
ساخت کشور ژاپن، )Shimadzu ,UV-AA-6200(اتمی 
-در روش جذب اتمی براي اندازه. گردیدگیري اندازه

است که قبل از تزریق به  هاي فلزي ضروريگیري نمونه
طور کامل ه دستگاه، ترکیبات بیولوژیک موجود در سرم ب

صورت آزاد در محلول در آمده و ه تخریب و فلزات ب
قبل از  )هضم(این مرحله .سپس به دستگاه تزریق شوند

صورت متعارف از ه گیري فلزات ضروري است و باندازه
ترکیب اسید نیتریک و پرکلریک بدین منظور استفاده 

ها به این روش هضم نمونهدر بررسی حاضر، .شودمی
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سی اسید سی 5/0سی سرم با سی 5/0صورت بود که مقدار 
مخلوط  )30به  70به نسبت (نیتریک و اسید پرکلریک 

-براي جلوگیري از افزایش فشار درون میکروتیوب، نموده

ها و نشت محتوا به بیرون، سوراخی با سوزن بر روي 
ها به مدت نمونه. گردید، ایجاد هادرپوش میکروتیوب

یک شب در حمام آب قرار داده شده، سپس درب 
ساعت در آون  1- 2ده و براي مدت شباز  ،هامیکروتیوب

ها پس از نمونه.گرفتندگراد قرار ي سانتیدرجه100
 5/0مقدار .رقیق شدند 2به  1انجام هضم به نسبت 

به میکروتیوب جدید  ،سی از محتواي هر میکروتیوبسی
و تا زمان  قرار دادهده، روي درپوش آن پارافیلم شمنتقل 
مس توسط دستگاه اسپکتروفتومتر گیري میزان اندازه

ي درجه 4ل و در دمايها در یخچا، نمونهجذب اتمی
حاضر، نتایج  يدر مطالعه. نگهداري شدندگراد سانتی

لیتر / مربوط به غلظت مس بر حسب واحد میکرومول
)µmol/L ( گزارش شده است)Hurley 1981, Oliveria 

2003(  .

ي استانداردروش تهیه
ي استانداردهاي مس، از استاندارد منظور تهیهبه

گرم میلی 100دستگاه، با غلظت ي ویژهShimadzuشرکت
مقادیر استانداردهاي کار مورد . در لیتر استفاده شد

 100و  25(استفاده شامل استانداردهاي با غلظت باال 
گرم میلی 5(، استاندارد با غلظت متوسط )گرم در لیترمیلی

) گرم در لیترمیلی 2(و استاندارد با غلظت پایین ) در لیتر
,Hurley 1981(بود Oliveria 2003(.

آزمون آماري
بر اساس  ،مسکه توزیع مشاهدات با توجه به این

به منظور متقارن نبود،  ،آزمون کولموگروف اسمیرنوف
سرم و عوامل در  مسمیزانبیندارمعنیيهتعیین رابط

شهري و روستایی، سن، هاي سگنظیر ،نظر گرفته شده
مورد مطالعه، از غذایی  يو جیرهمنطقه  ،جنس، نژاد

، تحلیل والیسکروسکال ،ویتنیمانآزمون آماري 

استفاده  ضریب همبستگی اسپیرمن يهمبستگی و محاسبه
دار در نظر گرفته معنی 05/0تر از کم pمقادیر و گردید 

.شد

ایجتن
 معیار انحرافنشان داد که میانگین و  نتایج این مطالعه

 ههاي شهري و روستایی، بسرمی مس، در سگغلظت 
و در نژادهاي 27/15±29/0و 09/21±49/0ترتیب 

 مولمیکرو27/17±71/4و  59/20±86/4کوچک و بزرگ
داري در غلظت مس سرم، به طور معنی.استلیتر در

و در  )>001/0p(تر از روستاییهاي شهري بیشسگ
. )>01/0p(بود تر از نژاد بزرگنژاد کوچک بیشهاي سگ

ها در مس، در تمام نمونهمعیار  انحرافکلی و میانگین 
، CI: %95،  16/17-04/19(ند طبیعی قرار داشت يمحدوده

را داري غلظت مس سرم، تفاوت معنی.)31/0±10/18
سال،  1زیر  89/18±62/0(سنین مختلف بین 

 3باالي  10/18±68/0سال و  1-3بین  40/0±63/17
هاي نر و در سگ 95/17±46/0(جنس، )سال
، 51/16±31/4= شمال(مناطقو  )هادر ماده 41/0±10/18

= و جنوب 22/15±63/3= ، غرب44/15±21/2= شرق
 مستوزیع مقادیر .)<05/0p(نشان نداد)69/1±52/13

. آمده است 4و  3، 1،2از نظر جنس و سن در جداول 
-در جمعیت سگ مس، اگر چه میزان 1بر اساس جدول 

در  12/21±68/0نرها و در 92/20±7/0(هاي شهري
و نرهادر  79/15±39/0(روستایی  از) هاماده
تر بود، با این وجود بر بیش) هادر ماده 42/0±45/14

هاي بین جنسداري معنی ارتباطاساس آزمون آماري، 
ر اساس ب). <05/0p(دست نیامد ه ب در هر گروه مختلف
هاي شهري در جمعیت سگ مس، اگر چه میزان 2جدول 

تا  1بین  07/20±66/0سال،  1سن زیر در 96/0±69/21(
روستایی  از) سال 3باالي  03/22±09/1سال و  3
تا  1بین  09/15±37/0سال،  1سن زیر در 67/0±09/16(
تر بود، با این بیش) سال 3باالي  18/14±44/0سال و  3

 سنینداري بین معنی ارتباطوجود بر اساس آزمون آماري، 
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میانگین ).<05/0p(دست نیامد ه ب در هر گروه مختلف
 يهایی که گوشت در جیرهغلظت مس سرم در سگ

 )>001/0p(داري ها وجود داشت به شکل معنیغذایی آن
هایی بود که از گوشت در غذایشان استفاده تر از آنبیش

در ). 59/12±18/1در مقابل  64/20±05/5(نشده بود 

 125تا از  117(موارد درصد 6/93هاي شهري در سگ
 54(موارد درصد 2/43هاي روستایی در و در سگ) مورد

ها وجود غذایی آن يگوشت در جیره) مورد 125تا از 
.داشت

هاي شهري و روستاییدر جمعیت سگ بر اساس جنس )لیتر در میکرومول(میانگین و انحراف معیار مس : 1جدول 
)قالده 250(مطالعه  موردهاي سگ

)قالده 125(روستایی  )قالده 125(شهري 

ماده نر ماده نر
)2/43(%54 )8/56(%71 )6/53(%67 )4/46(%58

42/0±45/14 39/0±79/15 68/0±12/21 7/0±92/20

هاي شهري و روستاییسن در جمعیت سگبر اساس  )لیتر در میکرومول(میانگین و انحراف معیار مس : 2جدول 
)250(مطالعه  موردهاي سگ

)125(روستایی  )125(شهري 

<سال  3 سال 3تا  1 >سال  1 <سال  3 سال 3تا  1 >سال  1

26)8/20(% 61)8/48(% 38)4/30(% 25)20(% 61)8/48(% 39)2/31(%

44/0±18/14 37/0±09/15 67/0±09/16 09/1±03/22 66/0±07/20 96/0±69/21

)شهري و روستایی(در جمعیت کل  بر اساس سن) لیتر در میکرومول(میانگین و انحراف معیار مس :3جدول 
)250(کل جمعیت 

<سال  3 سال 3تا  1 >سال  1

51)4/20(% 122)8/48(% 77)8/30(%
68/0±10/18 4/0±63/17 62/0±89/18

هاي روستاییمناطق مختلف در جمعیت سگبر اساس ) لیتر در میکرومول(میانگین و انحراف معیار مس :4جدول 
)125(هاي روستاییجمعیت سگ

جنوب غرب شرق شمال
30)24(% 32)6/25(% 30)24(% 33)4/26(%
69/1±52/13 63/3±22/15 21/2±44/15 31/4±51/16
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بحث
تحقیق منتشر گونه دهد که هیچبررسی منابع نشان می

هاي ، در سگمسگیري میزان اندازه يدر زمینه ايشده
وجود و حتی ایران ) شهري و روستایی(اهواز  يمنطقه
 انحرافمیانگین و حاضر نشان داد که  يمطالعه. ندارد
به هاي شهري و روستایی، مس، در سرم سگغلظت  معیار

لیتر در میکرومول27/15±29/0و  09/21±49/0ترتیب 
-داري در سگ، به طور معنیمسغلظت سرمی .باشدمی

يحاکی از تغذیهتر از روستایی بود کههاي شهري بیش
 ياستفاده(باشدمی نسبت به روستایی هاي شهريبهتر سگ

ي جیره.)تر از گوشت و دیگر منابع پروتئین حیوانیبیش
غذاي طبخ شده در داخل  عمدتاًشهري، هايغذایی سگ

 117استفاده از گوشت در (و غذاهاي تجاري بود  منزل
هاي روستاییي غذایی سگجیرهکه نسبت به ) مورد

سر و پاي و در برخی موارد استخوان  ،ان خشکن عمدتاً(
استفاده از گوشت تنها در (، وضعیت بهتري داشت )مرغ
هاي حیوانی را به یناین نتایج نقش پروتئ.)مورد 54

.دهدعنوان یکی از منابع مهم مس براي بدن نشان می
عناصر معدنی و (اگرچه امروزه کمبودهاي غذایی 

، به دلیل در دسترس بودن غذاهاي با کیفیت )هاویتامین
باالي تجاري نادر هستند، اما به دلیل وجود برخی 

که ها و ایني آنمشکالت در مراحل نگهداري و ذخیره
تمام حیوانات به چنین غذاهایی دسترسی ندارند، موارد 

بایست مد نظر ها را همواره میها و ویتامینکمبود مینرال
توان به کمبود می کمبودهاي غذاییترین از مهم. داشت

و اسیدهاي چرب  C، ویتامین Aروي، ویتامین ،مس
مس یکی از ). Scott et al. 2001(ضروري اشاره کرد 

ثیرگذار بر وضعیت پوشش مویی أترین مواد مغذي تمهم
 يدر صورت کمبود مس در جیره. شودمحسوب میبدن 

شود و غذایی، پوست بدن خشک و پوسته پوسته می
افزایش غلظت پالسمایی مس .گرددریزش مو تسهیل می

Da Silva et(هاي عفونی گزارش شده استدر بیماري al. 

ي هامینرالوضعیتبررسیي زمینهها در گزارش). 2012

تر به صورت گزارش ، محدود و بیشهاو نقش آن سرم
1998در سال و همکاران  Watson.باشدموردي می

گزارش کردند که بسیاري از فاکتورها نظیر محیط، 
ند بر میزان نتواغذایی می يها، ژنتیک و جیرههورمون

.دنثر باشؤغلظت مس سرم م
Tomza-Marciniakمیزان 2012همکاران در سال  و ،
شمال غربی يهاي خانگی منطقهمس سرم را در سگ

هاي ها، سگدر تحقیق آن. گزارش کردند کشور لهستان
نژاد کوچک در مقایسه با نژاد بزرگ، داراي غلظت سرمی 

چنین هم. از لحاظ مس بودند) دارمعنی(تري بیش
غذاهاي مخلوط و تجاري هایی که مشخص گردید سگ

تري نسبت به کردند، داراي غلظت سرمی بیشدریافت می
احتمال  این. بودند ،خوردندهایی که غذاي خانگی میسگ

وجود دارد که تغییرات نسبی میزان مس، ناشی از تغییرات 
بر  عالوه. در جذب مس از طریق دستگاه گوارش باشد

معدنی ر موادي غذایی، وجود سایمقدار مس در جیره
توانند بر میزان آن در سرم کننده با مس، نیز میرقابت

حاضر، بسیار شبیه  ينتایج مطالعه. گذار باشندتأثیر
 حاضرمحققین باال است، به نحوي که در بررسی گزارش 

هاي داري در سطح سرمی مس، بین سگنیز تفاوت معنی
در 59/20±86/4(دست آمده نژاد کوچک و بزرگ ب

بخشی از این  .)لیتر در میکرومول 27/17±71/4مقابل 
-سگ يگردد که قسمت عمدهله بر میأتفاوت، به این مس

ها غذایی آن يهاي نژاد کوچک، شهري بودند و در جیره
-که سگضمن این. از گوشت استفاده گردیده بود عمدتاً

تري غذا نیاز دارند و هاي نژاد کوچک، به حجم کم
 يتري به کیفیت جیرهنیز توجه بیش هاصاحبان سگ

.ها دارندغذایی آن
Mandigers بهبودي در 2005در سال  و همکاران ،

قالده سگ دوبرمن پینچر مبتال به  5آسیب کبدي را در 
ناشی از افزایش غلظت مس در (هپاتیت تحت بالینی 

سیآلمین گزارش پنی-ماه درمان با داروي د 4، بعد از )کبد
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با دارا بودن اثرات ضد التهابی و این دارو  .کردند
ي ها، میزان مس سرم را در تمام سگخاصیت شالته کننده

 و همکاران Fieten.طبیعی برگرداند يبه محدوده مبتال،
هاي غذایی را در سگ يمدیریت جیره، 2014در سال 

نژاد البرادور رتریور که مبتال به هپاتیت ناشی از تجمع 
 فوقدر تحقیق . بررسی کردند ،ه بودندمس در کبد شد

غذایی حاوي  يمشخص گردید که استفاده از یک جیره
) ماه 6حداقل (براي مدت طوالنی  ،مس پایین و روي باال

کننده تواند کمککننده میهمراه با تجویز داروهاي شالته
، وضعیت مس را 2008و همکاران در سال  Mert. باشد

پوینتر، پودل، ستر، البرادور رتریور، (در نژادهاي مختلف 
نتایج . گزارش کردند) گلدن رتریور، ژرمن شفرد و مالتیز

داري بین نژادهاي نشان داد که تفاوت معنی هاآنتحقیقات 
حاضر  يها وجود ندارد و البته با مطالعهمختلف سگ

، مشخص گردید حاضرمطابقت ندارد، چرا که در بررسی 
داري که میزان مس در نژادهاي کوچک به شکل معنی

دست آمده ه اطالعات ب. تر از نژادهاي بزرگ بودبیش
کننده کمک بسیارها، تواند براي کمک به کلینیسینمی

، از نظر سن، جنس و منطقه حاضريدر مطالعه. باشد
-هاي مختلف از سگبین گروه داريمعنی تفاوت آماري

.مشاهده نگردید هاي مورد مطالعه،
Altunokعنصر  20تعداد ، 2007در سال  و همکاران

آلومینیوم، روي، باریم، ،مسموجود در خون، از جمله 
منگنز، کروم، کبالت، آرسنیک، استرانسیوم، لیتیوم و سرب 

وان ترکیه و به روش ي بومی در شهر قالده گربه 47را در 
ي میزان این اسپکتروفوتومتري اندازه گرفتند و رابطه

عناصر را با چهار فاکتور سن، جنس، رنگ چشم و نژاد 
اساس آزمون آماري بر. بررسی کردند )موبلند و موکوتاه(

آلومینیوم، منگنز و ،مسمشاهده گردید که عناصر 
،مسو  هبودها تر از مادهاسترانسیوم در نرها بیش

هایی که دو آلومینیوم، منگنز، استرانسیوم و روي در گربه
هاي با دو چشم کهربایی، تر از گربهبیش داشتندچشم آبی 

ي یاد در مطالعه . ه استبودکهربایی -آبی و آبی- کهربایی
 نژادو  سن با فاکتورسرم  مسداري بین ارتباط معنیشده 

 رنگ چشم با براي فاکتور جنس وبه دست نیامد و تنها 
. ه استدار به دست آمدي معنیسرم، رابطه مسمیزان 

Bexfield  هپاتیت مزمن را در 2011در سال و همکاران ،
 .هاي نژاد اسپرینگر اسپانیل انگلیسی گزارش کردندسگ

که ارزیابی هیستوپاتولوژي بافت کبد و  مذکوردر تحقیق 
قالده سگ از این نژاد  68درهاي کبدي آنزیمسنجش

 ،صورت گرفت، انفیلتراسیون لنفوپالسماسیتیک قابل توجه
 ، با این وجودگزارش شدهاي مورد مطالعه م سگدر تما

مس در بافت دار معنیهاي مورد مطالعه دچار تجمع سگ
. ها تعیین نگردیدزا در آنکبد نبودند و هیچ عامل بیماري

Noaker نارسایی حاد کبد 1999در سال و همکاران ،
ناشی از تجمع مس در کبد را در یک قالده سگ نژاد 

دلیل استفراغ، کاهش هحیوان ب .دالماسین گزارش کردند
. شده بودارجاع  ،هاي کبديوزن و فعالیت باالي آنزیم

در  ،هانتایج بیوپسی از کبد، نکروز گسترده هپاتوسیت
و  Uchida.ته اسنشان داد را هامناطق مرکزي لبول

را روي و مس هاي سرمی ، غلظت1997در سال همکاران 
مبتال به آکرودرماتیت  ،تریربول قالده سگ از نژاد 6در

 غلظت نتایج تحقیق نشان داد که. نداهکشنده گزارش کرد
تر از حد هاي مبتال، پایینسرمی مس و روي در سگ

از حد تر کبد نیز پایین مسمقادیر . ه استنرمال بود
داري را ، اما مقادیر آن در کلیه، تفاوت معنیهنرمال بود
آکرودرماتیت ممکن است  يعلل اولیه. ه استنشان نداد

شده کمبود مس باشد و کمبود روي به شکل ثانویه ایجاد 
.است

 تواند باعثمیدر انسان و حیوانات مسکمبود 
ایجاد آنهاي اگرچه مکانیسم. گرددهاي پوستی بیماري

دهد که به طور دقیق ناشناخته است، اما شواهد نشان می
هاي آزاد رادیکال ضددر محافظت از پوست بر  مس

 Evans and Halliwell(باشدداراي نقش مهمی می

بسیاري از فاکتورها از جمله محیط نگهداري، ).2001
توانند ها و دیگر عوامل مغذي در جیره، میهورمون

. موجب ریزش بیش از حد مو، در حیوانات خانگی شوند
در حال حاضر به طور دقیق مشخص نیست که کاهش 
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هاي مبتال به ریزش بیش از حد در سگ هامینرالغلظت 
غذایی، آسیب در  يدر جیره هامو، ناشی از کمبود آن

هاي جیرهقطعاً. باشدجذب و یا فاکتورهاي ژنتیکی می
ها کیفیت پایین، موجب کمبود مینرال در سگغذایی با 

 Rand and Murray 2000, Romanucci et(خواهد شد

al. 2011.(Scott  نشان دادند  2001در سال و همکاران
-غذایی، در پیش يبه جیرهو روي که اضافه کردن مس 

. ثر استؤگیري از خشکی پوست و بهبود عملکرد آن م

مرغ، سبزیجات، گوشت، تخمجات تازه، موادي نظیر میوه
-ماهی، لبنیات، آرد و برنج سفید حاوي مس کافی می

اي براي و پایه نتایج تحقیق حاضر، مقدمه.باشند
مطالعات بعدي بوده که اجازه خواهد داد تا دانش خود را 
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Abstract
The present study was conducted to detect the level of serum copper concentration in urban 

and rural dogs in Ahvaz district, based on the biochemical analysis and atomic absorption 
spectrophotometery. This survey was accomplished on a group of 250 serum samples of 
clinically healthy urban and rural dogs with different ages between 2013 and 2014. The urban 
dogs were selected between referred cases to the Veterinary Hospital of Shahid Chamran 
University of Ahvaz and the rural dogs were categorized into four areas (north, east, west and 
south). Classification was made by age, sex, breed, region and diet. The studied dogs were 
divided into three groups based on age (<1 year, 1–3 years and >3 years). The most breed 
distribution was Mixed (24%), German shepherd (21.6%), Terrier (18.4%), Spitz (11.2%) and 
Doberman pinscher (9.6%) in the urban dogs. The present results showed that the mean and 
standard deviation of serum copper concentration was 21.09±0.49 and 15.27±0.29 µmol/L in 
the urban and rural dogs respectively. Serum copper level was significantly higher in urban 
dogs than rural dogs (p<0.001) and also in small breeds than large breeds (20.59±4.86 versus 
17.27±4.71µmol/L) (p<0.01). The mean of serum copper concentration was significantly 
higher (p<0.001) in dogs that had meat in their diet (20.64±5.05 versus 12.59±1.18 µmol/L) 
also. The mean and standard deviation of serum copper were in normal range in all samples 
(18.10±0.31; 95% CI: 17.16-19.04). Serum copper concentration did not show any significant 
differences in different age groups, gender and areas (p>0.05). This survey showed that the 
serum copper concentration was significantly higher in urban dogs than rural dogs and in 
small breeds than large breeds. It seems that, this study is the first research in dogs in Iran.
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