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خالصه
انتقال اکسیژن توسط  جملهازدر بسیاري از روندهاي متابولیک موجودات زنده است و  اکثربراي آهن یک عنصر ضروري 

با توجه به عدم وجود مطالعات .کند نقش حیاتی ایفا می ها یمآنزبسیاري از  جزئی از ساختارعنوانبهو میوگلوبین و نیز  هموگلوبین
بررسی وضعیت آهن سرم و ارتباط آن با تابلوي خونی  هدفباحاضر  يمطالعه، اهواز يهاي منطقه سرم در سگد آهن کافی در مور

 ارجاعی به) از نظر بالینی(سالم  ظاهربهقالده سگ  120از تعداد براي این منظور .هاي خانگی شهرستان اهواز انجام گرفت در سگ
شمارش (شناسی  ارزیابی خون.گیري به عمل آمد بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز خون هاي کوچک،بخش داخلی دام

ي خونی وها گسترشآمیزي حیاتی ها، با استفاده از رنگ شمارش رتیکولوسیت،و عالوه بر آنانجام گرفت)هاي خونیکامل سلول
.سنجیده شدهاي سرمی  و درصد اشباع آهن نیز در نمونهظرفیت تام اتصال آهنمیزان آهن سرم، . انجام گردیدبررسی میکروسکوپی

همچنین کمبود . دست آمده لیتر بمیکروگرم در دسی 14/81±29/7ی بررسمورددر این مطالعه میانگین میزان آهن سرم در حیوانات 
دارغیرمعنی تابلوي خونی شامل کاهش يبا تغییرات عمده کاهش آهن سرم. مشاهده گردید مطالعهموردهاي  درصد از سگ 20آهن در 

و  )<05/0p(دار به طور غیرمعنی هاتعداد ترومبوسیت در حالی که )<05/0p(همراه بود میانگین حجم سلولی، هموگلوبین و هماتوکریت
در این  ظرفیت تام اتصال آهنها و افزایش  افزایش رتیکولوسیت ،وجودینابا.افزایش یافته بود )>05/0p(دار به طور معنی هالکوسیت

يطور بهترین اثرات بر میزان آهن سرم و تابلوي خونی بود واجد بیش ،جنس شاخص همچنین در این مطالعه. ها مشاهده نگردید سگ
از ماده تر کمداريبه طور معنی در حیوانات نر متوسط هموگلوبین سلولیهماتوکریت، هموگلوبین و آهن و درصد اشباع آهن، میزان که

. )<05/0p(از این نظر مشاهده نشد و سنین مختلف داري بین نژادهاي بزرگ و کوچک یمعنکه تفاوت  بود  یحالدراین).>05/0p(بود 

، هموگرام، سگ، اهوازTIBCآهن سرم، :يیدکلکلمات 

مقدمه 
ازدر بسیاري از روندهاي متابولیک  1آهن به شکل هم

انتقال اکسیژن توسط هموگلوبین نقش حیاتی ایفا  جمله
مانند  هایی یمآنزآهن جزئی از ساختمان  عالوهبه. کند می
که در تولید انرژي و  دهد میرا تشکیل  ها یتوکرومس

Crichton(متابولیسم داروها ضروري هستند  2009 .(

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم درمانگاهی، دانشکدهاستادیار  *1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده 2
دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازي دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده 3
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدهايحرفهي دکتراي آموختهدانش 4

فریتین و هموسیدرین  صورتبهآهن  ياشکال ذخیره
شود میدر کبد، مغز استخوان و طحال یافت  عمدتاً

)Crichton 2009, Harvey 2008(  . کمبود آهن منجر به
فقر آهن و سایر  خونی کمکاهش ذخایر آهن و نهایتاً 

Naigamwalla(گردد میاختالالت متابولیک  et al. 2012.(

E-mail: mi.jalali@scu.ac.ir)مسئول ينویسنده(
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غذایی پاسخ  يکه آهن جیره دهد میفقر آهن زمانی رخ 
وجود گوي نیاز بدن نباشد و یا خونریزي مزمن خارجی 

طی خونریزي حاد، معموالً ذخایر آهن بدن . باشد داشته
 خونی کمکافی است و  سازي خوننیاز افزایش  ینتأمبراي 

خونریزي مزمن یا  ها ماهیا  ها هفتهفقر آهن تنها طی 
از . )Naigamwalla et al. 2012(شود میعودکننده ایجاد 

آلودگی به  توان بهمیخونریزي مزمن ترین علل میان مهم
پنی، سیتوخارجی و داخلی، هماچوري، ترومبو هاي انگل

اختالالت ارثی انعقاد خون و خونریزي دستگاه گوارش 
Weiss(ه نمود اشار  جهت تشخیص آزمایشگاهی. )2010

ضروري 1خون هاي سلول، شمارش کامل کمبود آهن
 شود میمعمول تشخیص داده ن طوربهکمبود آهن . است

اما در . میکروسیتیک رخ دهد خونی کممگر زمانی که یک 
مشاهده  خونی کمکمبود آهن ممکن است  يمراحل اولیه

سیتیک نورمونگردد و یا در صورت وقوع، از نوع 
کاهش فقر آهن یا  یدأیتجهت . کرومیک باشدنورمو

 2ظرفیت تام اتصالی آهن،غلظت سرمی آن، باید آهن سرم
 یبررسموردو در صورت امکان ذخایر آهن مغز استخوان 

که تشخیص با توجه به این. )Weiss 2010(قرار گیرد 
در مراحل اولیه تنها با  یژهو بهها سگدقیق کمبود آهن در 

عدم نبوده و از سوي دیگر یرپذ امکانشناسی خونبررسی 
هاي  وجود مطالعات کافی در مورد آهن سرم در سگ

بررسی وضعیت  هدفباحاضر  ي، مطالعهاهواز يمنطقه
 هاي سگآهن سرم و ارتباط آن با تابلوي خونی در 

.گرفتخانگی شهرستان اهواز انجام 

مواد و روش کار
قالده سگ ارجاعی به  120طی این تحقیق، از 
اهواز  دانشگاه شهید چمرانبیمارستان دامپزشکی 

گیري شده هاي نمونهسگ.گیري صورت گرفتخون

1- Complete blood count (CBC)
2- Total iron binding capacity (TIBC)

قالده سگ ماده با  52قالده سگ نر و  68شامل تعداد 
از این بین تعداد . سال بودند 5ماه تا  5/1سنی  يمحدوده

قالده نژاد بزرگ بودند 88قالده از نژاد کوچک و  32
)Serpell and Duffy 2014( .هاي مورد مطالعهسگ 

 21قالده تریر،  23قالده پکینز،  5براساس نژاد شامل 
قالده ژرمن  39قالده روتوایلر،  2قالده دوبرمن پینچر، 

قالده  26قالده شیتزو، و  2ه گریت دین، قالد 2شپرد، 
.نژادهاي مخلوط بودند

-گیري از سیاهرگ سفالیک انجام گرفت و نمونه خون

هاي هماتولوژي  یشآزماجهت انجام  شدهاخذخون  هاي
در آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژي  جداسازي سرم نیز و

مورد دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز يدانشکده
خونی  هاي سلولشمارش کامل .استفاده قرار گرفت

ها، شمارش تعداد شامل شمارش تعداد لکوسیت
گیري گیري هموگلوبین، اندازهها، اندازهاریتروسیت

، MCV ،MCHهاي اندیس يهماتوکریت، محاسبه
MCHC ،RDW توسط دستگاه ها و شمارش تعداد پالکت

همچنین . انجام گرفت3شمارشگر خودکار سلولی
ي سفید با بررسی میکروسکوپی ها گلبولشمارش تفریقی 

به روش میزي شده با گیمسا آهاي خونی رنگگسترش
 شمارش تعدادمنظوربه.گرفت انجامدستی 

استفاده بلو  یومتیلننیزي آم رنگاز  ،هاي خونرتیکولوسیت
 هاي گلبولنسبت به تعداد کل  ها رتیکولوسیتتعداد . شد

.بت گردیدث محاسبه و درصد صورتبهقرمز 
5اتوآناالیزر توسط دستگاه 4فرنآهن سرم به روش 

 يدر این مطالعه محدوده.یري گردیدگ اندازهبیوشیمیایی 
میکروگرم در 180تا  30بین  در سگ طبیعی آهن سرم

Kaneko(در نظر گرفته شد  لیتردسی et al. 2008 ( و بر
 اساس میزان آهن به سه گروهنتایج حاصله بر ،مبنا این

3- Cell Counter
4- Ferene
5- Autoanalyzer (Biotecnica-Italy)
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180تا  30بین ، لیترمیکروگرم در دسی 30تر از کم
-میکروگرم در دسی180و بیش ازلیتر میکروگرم در دسی

ظرفیت تام اتصال تعیین به منظور .بندي شدند طبقه لیتر
یرمستقیم غلظت غیري گ اندازه، به عبارتی )TIBC(1آهن

به سرم مورد آزمایش یون آهن افزوده ترانسفرین خون، 
ین از آهن در ترانسفرهاي موجود  یگاهجاتمام  تا شد

با کربنات منیزیم از محیط اضافی سپس آهن . اشباع گردد
و کل آهن پیوند شده به ترانسفرین  گردیدعمل خارج 

درصد اشباع ترانسفرین  يمحاسبهبراي .شدیري گ اندازه
 TIBCگیري شده به مقدار اندازه ، مقدار آهن)IS(2از آهن
همچنین براي .شدضرب  100و در عدد  شدهتقسیم 
، مقدار آهن )UIBC(3ظرفیت باند نشده آهن يمحاسبه

.گردیدکسر TIBCدست آمده از مقدار ه سرم ب
ي بند گروهپس از  از این مطالعه آمدهدستبههاي  داده

آنالیز واریانس و 4تی مستقلبا استفاده از آزمون آماري 
مورد ارزیابی قرار گرفت و 6توکی آزمون پسو 5یک طرفه

.دار در نظر گرفته شد یمعنآماري  نظرازP>05/0و 

نتایج
نتایج بر اساس میزان آهن سرم يمقایسه

بررسیموردمیانگین میزان آهن سرم در حیوانات 
 همچنین. لیتر بودمیکروگرم در دسی 29/7±14/81

 247تا  19میزان آهن سنجیده شده بین يمحدوده
 تأثیرجهت بررسی .لیتر ثبت گردیدمیکروگرم در دسی

نتایج  ،شناسی خونآهن سرم بر پارامترهاي مختلف 
شدند  بندي طبقهمیزان آهن به سه گروه بر اساسحاصله 

میانگین  صورتبهنتایج حاصله در هر گروه ). 1جدول(
.است شده مشخص 2خطاي استاندارد در جدول ±

1- Total Iron Binding Capacity (TIBC)
2- Iron Saturation (IS)
3- Unbound Iron Binding Capacity (UIBC)
4- Independent samples T-test
5- One-Way ANOVA
6- Tukey Post-Hoc test

 هاي گلبولترین تعداد بیش ،با توجه به نتایج حاصله
بهمشاهده گردید  2و  1ها در گروه سفید و نوتروفیل

آماري  نظراز3نسبت به گروه  1روه گتفاوت  کهيطور
میزان هماتوکریت و هموگلوبین ). >05/0p(بود  دار یمعن

این  اماتر بود نسبت به دو گروه دیگر کم 1در گروه
همچنین . )<05/0p(نبود دار معنیآماري  نظرازتفاوت 
 2و  1در گروه  MCVدر میانگین  توجهیقابلکاهش 

آماري  نظرازمشاهده شد اما این کاهش  3نسبت به گروه 
به  ها پالکتترین تعداد بیش. )<05/0p(نبود دار معنی

ثبت گردید اگرچه این تغییرات  2و  1ترتیب در گروه 
و  TIBCهمچنین میزان . )<05/0p(بود دار غیرمعنی

UIBC  بود  تربیش1و گروه  3به ترتیب در گروه
)05/0p> .(درصد ینترکمIS و  2، 1به ترتیب در گروه
تفاوت هر سه گروه نسبت به  کهنحويبهمشاهده شد  3

.)>05/0p(بود دار معنیآماري  نظرازهم 

بندي نتایج بر اساس میزان آهن سرم گروه ينحوه :1جدول
تعداددرصد)µg/dl(غلظت آهن سرمگروه
302024تر از کم1
2180-307/7186
1803/810تر از بیش3
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هاي مختلف بر اساس میزان آهن سرم پارامترهاي سنجیده شده درگروه خطاي استاندارد±نیانگیمسهیمقا:2لجدو
)µg/dl(غلظت آهن سرم 

3گروه 
180تر از بیش

2گروه 
180-30

1گروه 
30تر از کم

41/0±79/5 17/0±3/6 3/0±85/5 RBC (× 10 6 / μ L)

95/0±26/12 39/0±36/12 68/0±99/11 Hb (g/dL)

73/3±34/44 27/0±49/44 27/2±45/42 Hct (%)

2±52/76 55/0±37/72 4/1±28/72 MCV (fL)

87/0±16/21 2/0±92/19 42/0±31/20 MCH (pg)

58/0±66/27 17/0±43/27 28/0±13/28 MCHC (%)

48/0±86/11 25/0±01/13 31/0±56/12 RDW (%)

5/44±8/187 12/19±3/261 29/59±1/366 Plt (× 10 3 / μ L)

21/1±7/8a 68/0±5/14ab 24/1±15b WBC (× 10 3 / μ L)

71/0±5/5a 57/0±97/9ab 23/1±16/11b Neut (× 10 3 / μ L)

45/0±76/2 23/0±42/3 46/0±91/2 Lym (× 10 3 / μ L)

06/0±14/0 03/0±19/0 05/0±15/0 Mono (× 10 3 / μ L)

13/0±3/0 11/0±93/0 23/0±78/0 Eos (× 10 3 / μ L)

05/0±22/0 05/0±41/0 1/0±28/0 Ret (%)

72/11±201c 62/6±09/84b 02/0±3/25a Iron (μg/dL)

32/80±395 62/26±94/336 91/29±54/296 TIBC (μg/dL)

53/79±67/188 39/26±66/256 8/29±23/271 UIBC

88/11±93/56c 17/2±94/26b 95/0±53/9a IS (%)

.هاستدار بین گروهگر تفاوت معنیبیانحروف التین نامتشابه در هر ردیف * 

نتایج بر اساس جنس يمقایسه
جنس بر پارامترهاي مختلف  تأثیرجهت بررسی 

نر  جنس به دو گروه بر اساسنتایج حاصله  ،شناسی خون
بهنتایج حاصله در هر گروه . شدند بندي طبقهو ماده
مشخص3استاندارد در جدولخطاي ±میانگین صورت

.است شده
میزان هموگلوبین،  ،حاصله یجنتابا توجه به 

از تر کمحیوانات نردر  IS، آهن و MCHهماتوکریت، 

بود دار معنیآماري  نظرازاختالف ینابود که  ماده
)05/0p<( . همچنین میزانRBC ،MCV  وTIBC  نیز در

دار معنیآماري نظرازاین اختالف  امابود  تر کمنر گروه
نر افزایش تعداد تام  هاي سگدر . )<05/0p(بودن

نسبت به  ها پالکت، و ها یلنوتروفسفید،  هاي گلبول
 نظرازماده مشاهده گردید که این تغییرات  هاي سگ

.)<05/0p(نبود دار معنیآماري 
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پارامترهاي  خطاي استاندارد±نیانگیميسهیمقا:3جدول
جنس بر اساسمختلف  يها در گروهسنجیده شده 

نر ماده شاخص
21/0±99/5 17/0±45/6 RBC (× 10 6 / μ l)

41/0±51/11a 38/0±2/13b Hb (g/dL)

45/1±63/41a 25/1±46/46b Hct (%)

65/0±81/71 69/0±15/73 MCV (fl)

22/0±72/19a 23/0±57/20b MCH (pg)

17/0±47/27 28/0±96/27 MCHC (%)

25/0±11/13 26/0±43/12 RDW (%)

59/25±76/274 55/23±33/271 Plt (× 10 3 / μ l)

78/0±47/13 71/0±8903/12 WBC (× 10 3 / μ l)

63/0±66/9 52/0±51/8 Neut (× 10 3 / μ L)

26/0±92/2 23/0±17/3 Lym (× 10 3 / μ L)

03/0±19/0 026/0±15/0 Mono (× 10 3 / μ 
L)

09/0±72/0 2/0±05/1 Eos (× 10 3 / μ L)

06/0±41/0 05/0±31/0 Ret (%)

46/8±09/68a 59/12±42/101b Iron (μg/dl)

4/28±306 69/25±5/340 TIBC (μg/dl)

18/28±88/258 61/24±73/241 UIBC (μg/dl)

55/2±1/19a 72/3±38/29b IS (%)

ردیف بیانگر تفاوت معنی دار بین حروف التین نامتشابه در هر * 
.گروه هاست

و نژاد سن بر اساسنتایج يمقایسه
بر پارامترهاي مختلف  و نژاد سن تأثیرجهت بررسی 

 سن به چهار گروه بر اساسنتایج حاصله  ،شناسی خون
 3سال و بیش از  3تا  1سال،  1ماه تا  3ماه،  3تر از کم

همچنین در دو نژاد کوچک و  شده و بندي طبقهسال
داري بین که تفاوت معنی مورد مقایسه قرار گرفتند بزرگ
. هاي مختلف مشاهده نگردیدگروه

بحث 
موجودات  يآهن یک عنصر ضروري تقریباً براي همه

و نیز به عنوان جزئی این عنصر به شکل هم. زنده است

بسیاري از  ها درهایی مانند سیتوکروماز ساختمان آنزیم
روندهاي متابولیک از جمله انتقال اکسیژن و تولید انرژي 

کمبود آهن منجر به .کندو متابولیسم داروها نقش ایفا می
کاهش ذخایر آهن و نهایتاً اختالل در بسیاري از روندهاي 
فیزیولوژیک بدن از جمله کم خونی فقر آهن و سایر 

عدم وجود  با توجه به. گردداختالالت متابولیک می
-در سگ سرم تحقیقات در مورد وضعیت آهن يسابقه

 هدفباحاضر  يمطالعه ،هاي خانگی شهرستان اهواز
آهن سرم و ارتباط آن با تابلوي خونی در  میزانبررسی 

.خانگی شهرستان اهواز انجام گرفت هاي سگ
، کاهش در این مطالعه شدهحاصلبا توجه به نتایج 

 20طبیعی در  ياز محدوده تر پایینآهن سرم به حد 
 3/8کهحالیدر،موارد ارجاعی مشاهده گردیداز درصد 

 يواجد آهن سرمی باالتر از محدوده ها سگدرصد از 
) درصد 7/71(بررسیمورداکثر حیوانات . طبیعی بودند

درصد . طبیعی قرار داشتند يآهن سرم در محدوده نظراز
مستقیم داشته و  يآهن سرم رابطهاشباع آهن نیز با میزان 

. مختلف، کاهش یافت هاي گروهبا کاهش آهن سرم در 
گلبول قرمز شامل  هاي شاخصترین میزان همچنین کم

در گروه دچار کمبود  MCVهماتوکریت، هموگلوبین و 
سفید،  هاي گلبولافزایش تعداد . آهن مشاهده شد

سبت به سایر نیز در همین گروه ن ها پالکتو  ها یلنوتروف
.ثبت گردید ها گروه

در این مطالعه کمبود آهن از شیوع نسبتاً باالیی در بین 
 توانداین مساله می. حیوانات مورد بررسی برخوردار بود

اي، هاي رودهبه دالیل مختلف از جمله شیوع انگل احتماالً
هاي التهابی مزمن دستگاه بندپایان خونخوار، بیماري

که  اي باشدهاي زمینهتغذیه و سایر بیماريگوارش، سوء 
.شودها اشاره میدر زیر به آن

-هاي انگلی از جمله تکتحقیقات نشان داده آلودگی

هاي هاي خونی منتقله از کنه بر بسیاري از شاخصیاخته
ها مؤثرند شناسی و بیوشیمیایی سرم و مینرالخون

)Chaudhuri et al. 2008, Sarma et al. 2015, Varshney 

et al. 2003 .(هاي شهري و آلودگی به بابزیا در سگ
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و  Razi jalaliيروستایی شهرستان اهواز در مطالعه
همچنین . گزارش شده است 2013در سال  همکاران

گر بیان 2012در سال و همکاران Bahramiمطالعات 
هاي خارجی شامل کک، کنه، شپش شیوع قابل توجه انگل

ها در خط مرزي ایران و عراق ها و گربهدر سگو جرب 
نیز شیوع  2011در سال و همکاران Mosallanejad. بود

هاي خارجی به خصوص شپش و کنه را در باالي انگل
بنابراین . نگی شهرستان اهواز گزارش نمودندهاي خاسگ

تواند به عنوان یکی از عوامل ها میآلودگی به این انگل
شناسی هاي خونیزان آهن سرم و شاخصتأثیرگذار بر م

هاي این منطقه مطرح باشد که براي اثبات این در سگ
.موضوع تحقیقات بیشتري مورد نیاز است

هاي مزمن دستگاه گوارش از دیگر علل کمبود بیماري
تواند با وقوع آنمی که می شوندمحسوب می در سگ آهن

Marchetti(همراه باشدTIBCو آهن سرم کاهش و et 

al. 2010(. مطالعات پیشین نشان داده اختالالت گوارشی
هاي پاروویروسی در سگ اءهاي عفونی با منشو اسهال

اهواز از شیوع نسبتاً باالیی برخوردار است  يمنطقه
)Mosallanejad et al. 2008 .(هاي بنابراین بیماري

 يکنندهتواند به عنوان یکی از عوامل مستعد گوارشی می
.فقر آهن در این منطقه مطرح باشد

و TIBCمیزان که حاضر نشان داد  يمطالعه هاي یافته
IS  بود یافتهکاهشدچار کمبود آهن سرم  هاي سگدر .

فقر آهن در انسان، اسب، گاو است که مطالعات نشان داده 
همراه است اما در سگ چنین  TIBCو خوك با افزایش 

Harvey(افزایشی مشاهده نشده است  et al. 1982, 

Weiss 2010 .(TIBC گر میزان ترانسفرین سرم است بیان
و در  شود میکه یک پروتئین فاز حاد منفی نیز محسوب 

یند اوجوبا.یابد میالتهابی میزان آن کاهش  هاي بیماري
طبیعی باشد، اما  TIBCممکن است طی التهاب میزان  که

کمبود آهن ناشی از بیماري  خونی کمکاهش آن احتمال 
Harvey(کند میالتهابی را تقویت  با توجه به ). 2000

دچار کمبود آهن  هاي سگها در افزایش همزمان لکوسیت
سایر تحقیقات  هاي یافتهحاضر، این نتایج با  يدر مطالعه

 هاي بیمارينی بر کاهش آهن و ترانسفرین سرم در مب
Seyrek(خوانی دارد التهابی و عفونی هم et al. 2005, 

Weiss 2005.(
گلبول  هاي شاخصکاهش اندك ، 2اساس جدول بر

در این مطالعه همزمان با  MCVو  Hct ،Hbقرمز شامل 
تغییر مشخصی  ،وجودینابا،کاهش آهن مشاهده گردید

 معمولطوربهمیکروسیتوز . یافت نشد MCHCدر میزان 
اما در سایر شرایط  ،فقر آهن است يمشخصه

Harvey(پاتوفیزیولوژیک نیز ممکن است مشاهده شود 

 MCVاغلب کاهش  ،در حیوانات دچار فقر آهن). 2000
 مسئلهاست که این  رویت قابلMCHCزودتر از کاهش 

Weiss(خوانی دارد حاضر نیز هم يمطالعه هاي یافتهبا 

مطالعات در ارتباط  از در بسیاري MCVکاهش ). 2010
 شده گزارشناشی از آن  خونی کمبا کاهش آهن سرم و 

Kohn(است et al. 2004( . هر چندPaltrinieri  و
با بررسی ارزش میکروسیتوز در  2010در سال  همکاران

تشخیص کم خونی فقر آهن در مقایسه با غلظت آهن 
-نمی MCVدر سگ بیان کردند که کاهش  TIBCسرم و 

در  1قطعی کاهش آهن سرم يتواند به عنوان مشخصه
.سگ در نظر گرفته شود

،فقر آهن خونی کم،در بسیاري از موارد کهییجاآناز
در مراحل اولیه ممکن است میکروسیتوز  خصوصبه

از نوع نورموسیتیک  خونی کممشاهده نشود و 
هاي شاخصنورموکرومیک باشد، توجه به تعداد و 

 خونی کمهنگام در تشخیص زود تواند میها رتیکولوسیت
و Steinbergنتایج تحقیقات. فقر آهن ارزشمند باشد

Olver هاي شاخصنشان داد که  2005در سال 
و بیوشیمیایی ناشی  شناسی خونرتیکولوسیت با اختالالت 

حاضر در  يدر مطالعه.از فقر آهن در سگ، مرتبط است
تا  ها رتیکولوسیتدچار کمبود آهن، تعداد  هاي گروه

. نبود دار معنیاین تغییر  هرچند،بود یافتهکاهشحدودي 

1- Hyposideremia



. . . بررسی وضعیت آهن سرم و ارتباط آن با هموگرام در 

139527زمستان، 4، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

فقر  خونی کمکهصورتیدراست تحقیقات نشان داده 
در  تربیشریزي باشد، رتیکولوسیتوز آهن ناشی از خون
، اما با شدت یافتن فقر آهن و شود میمراحل اولیه دیده 

 سازهاي یشپیکی از  عنوانبهکه آهن با توجه به این نیز
مطرح است، کمبود این مینرال با اختالل  سازي خونمهم 

همراه شده و  ساز خونبافت  هاي سلولدر تکثیر و تکامل 
در این حالت اغلب از نوع  شدهیجاداخونی کم

Tvedten(است  ناپذیر جبران 2010.(
گر ترومبوسیتوز در بیان ،حاضر ينتایج مطالعه

 ها پالکتافزایش تعداد  .دچار کمبود آهن بود هاي سگ
در  جملهاز.شود میدر انواع زیادي از اختالالت دیده 

عفونی و  هاي بیماريضایعات نئوپالستیک مغز استخوان، 
Dan(ریزي یا همولیز حاد و فقر آهن التهابی، خون

و  IL-6 ،TNF-αفاکتورهاي رشد پالکتی شامل ). 2005
علل ترومبوسیتوز واکنشی مطرح  عنوان به1ترومبوپوئیتین

مکانیسم ترومبوسیتوز واکنشی  ،وجودینابا. هستند
شناختهکامل  طوربهفقر آهن هنوز  خونی کمناشی از 

Weiss(است  نشده  گر برخی تحقیقات بیان یراًاخ). 2010
ارتباط بین فقر آهن و ترومبوسیتوز در بسیاري از 

در مطالعاتی که توسط  جملهاز. باشد میها بیماري
Kulnigg-Dabsch2013و  2012در سال و همکاران 

انجام گرفت،  2بیماري التهابی روده به مبتالروي بیماران 
در این بیماري با  خونی کمفقر آهن و  که مشخص شد

. ترومبوسیتوز واکنشی همراه است
حاضر لکوسیتوز و نوتروفیلی با کاهش  يدر مطالعه

پیامد روندهاي  تواند میمسئلهاین . آهن سرم همراه بود
یک واکنش فاز  ،کاهش آهن سرم. التهابی در حیوان باشد

باکتریایی و  هاي عفونتحاد زودهنگام نسبت به 
1-اینترلوکین جملهازالتهابی  يها واسطهيآزادساز

Smith(باشد می  است که شده مشخصهمچنین ). 1997

1- Thrombopoietin
2- Infection bowel disease (IBD)

یک مکانیسم دفاعی در جهت  عنوانبهکاهش آهن سرم 
مطرح باکتریایی در بدن هاي عفونتکنترل ازدیاد و تکثیر 

Sunder-Plassmann(باشد می et al. 1999.( اي مطالعهدر 
انجام گرفت، در اکثر  2003در سال Neumannکه توسط 

التهابی و  هاي بیماريمبتال بههاي گربهو  ها سگ
يمطالعه. بود یافتهکاهشلکوسیتوز، میزان آهن سرم 

Jitpean گر کاهش آهن بیان 2014در سال و همکاران
مبتال به  هاي سگزمان با لکوسیتوز شدید در سرم هم

این تحقیق نشان داد میزان آهن سرم  هاي یافته. بود پیومتر
 يرابطه ،بیمار هاي سگفاز حاد در  هاي ینپروتئبا 

بهچندهرها شاخصاین  گیري اندازهمعکوس داشته و 
روند و  بینی یشپدر  تواند میغیراختصاصیطور

.بیماري ارزشمند باشدآگهی یشپ
مقایسه پارامترهاي  درحاضر  يبا توجه به نتایج مطالعه

نر و ماده، میزان آهن و  هاي سگسنجیده شده بین 
هااریتروسیتی در حیوانات نر نسبت به ماده هاي شاخص

و  Mundimياین یافته با مطالعه. )3جدول (بود تر پایین
این  يدر مطالعه.خوانی داردهم 2007در سال همکاران

تر از هاي نر پایینمحققین نیز میزان آهن سرم در سگ
داري بین این دو هاي ماده بود اگر چه تفاوت معنیسگ

در  و همکاران Khanيهمچنین در مطالعه.مشاهده نشد
 طوربهنر  هاي سگدر  ها اریتروسیتتعداد  2011سال
از .بود تر پایینماده  هاي سگي نسبت به دار معنیغیر

نر نسبت  هاي سگتر یعسررشد  مسئلهعلل احتمالی این 
ازها مینرالتر مواد مغذي و به ماده و نیاز و مصرف بیش

 .Swanson et al(باشد میها بافتآهن توسط  جمله

2004(.
حاضر با توجه به تنوع نژادها در هر گروه  يمطالعهدر 
ها امکان که به دلیل محدود بودن تعداد نمونهو این
پذیر اختصاصی هر نژاد امکان يبندي و مقایسهتقسیم
مورد مقایسه قرار نتایج در دو نژاد کوچک و بزرگ نبود، 

.داري بین دو گروه مشاهده نشدتفاوت معنی گرفت که
-هاي خونگر اثر نژاد بر شاخصقات بیانبرخی تحقی

از جمله ). 2013و همکاران  Lawrence(باشد شناسی می
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گر باالتر بیان 2014در سال و همکاران  Torresيمطالعه
هاي ، هموگلوبین در سگRBCبودن میزان هماتوکریت، 

همچنین . نژاد داشهوند نسبت به نژادهاي مخلوط بود
هاي از نظر شمارش تفریقی گلبولداري هاي معنیتفاوت

با این وجود در .سفید بین این دو گروه مشاهده گردید
 2002در سال و همکاران  Ariyibiسایر مطالعات از جمله 

شناسی و هاي خونداري از نظر شاخصتفاوت معنی
و 1هاي آلساتین آمریکاییبیوشیمیایی بین نژاد سگ

دو نژاد در  نژادهاي بومی به خصوص هنگامی که هر
.شرایط گرمسیري پرورش یافتند، مشاهده نشد

هاي سنی حاضر با مقایسه نتایج در گروه يدر مطالعه
هاي شاخصو ترین میزان آهن سرم چه کماگرمختلف

تر از یک سال مشاهده گردید هاي کماریتروسیتی در گروه
تحقیقات . دار نبوداما این تغییرات از نظر آماري معنی

شناسی و گر اثر سن بر پارامترهاي خونزیادي بیان
 Strasser et al. 1993, Swanson(بیوشیمیایی سرم است 

et al. 2004 .(يدر مطالعهMundim  در سال و همکاران
نیز نتایج مشابهی حاصل شد به نحوي که این  2007

تر هاي دوبرمن کمترین میزان آهن را در سگمحققین کم
رسد علت این به نظر می. ماهه گزارش نمودند 6از 

مساله، میزان کم دریافت و جذب غذا در سنین پایین و در 
ها از جمله بافت مقابل رشد سریع حیوان و نیاز زیاد بافت

.باشدساز به مواد مغذي میخون
حاضر براي اولین بار وضعیت  يدر مطالعه،در مجموع

 يهاي منطقهن با هموگرام در سگآهن سرم و ارتباط آ
در این مطالعه کمبود آهن . اهواز مورد بررسی قرار گرفت

در بین حیوانات مورد  )درصد 20(از شیوع نسبتاً باالیی
همچنین کاهش آهن سرم با . بررسی برخوردار بود

و  Hct ،Hbتابلوي خونی شامل کاهش  يتغییرات عمده
MCVبا این . ، ترومبوسیتوز و لکوسیتوز همراه بود
در این  TIBCها و افزایش افزایش رتیکولوسیت ،وجود
 جنسهمچنین در این مطالعه . ها مشاهده نگردیدسگ

ترین اثرات بر میزان آهن سرم و تابلوي خونی واجد بیش
بین نژادهاي بزرگ و  داريمعنیبود در حالی که تفاوت 

.از این نظر مشاهده نشد فو سنین مختل کوچک
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Abstract
Iron is an essential element for nearly all living organisms. It plays a vital role in 

many metabolic processes including oxygen transportation by hemoglobin and 
myoglobin and as a structural compartment of several enzymes. Considering the lack 
of documented information about serum iron status of dogs in Ahvaz and the 
predisposing factors to iron deficiency in the region, this study was performed to 
evaluate serum iron levels and its correlation with hemogram in owned dogs in Ahvaz 
district. For this purpose, 120 clinically healthy dogs referred to small animal section 
of Ahvaz Veterinary hospital were sampled. Complete blood counts including PCV, 
RBC, Hb, MCHC, MCV, RDW, Plt and leukocyte total and differential counts were 
conducted. Reticulocytes were also counted by examination of vital stained blood 
smears. Serum samples were subjected to iron, TIBC and iron saturation measurement. 
Mean serum iron was 81.14±7.29 µg/dl in sampled animals while 20% of dogs were 
iron deficient based on serum iron levels. Decrease in serum iron was accompanied by 
Hct, Hb and MCV insignificant reduction (p>0.05) while significant leukocytosis 
(p<0.05) and insignificant thrombocytosis (p>0.05) were also observed. However, 
there were no increase in reticulocyte counts and serum TIBC concentration in iron 
deficient dogs. Sex was the most important affecting factor on serum iron and 
hemogram in dogs, as mean iron, iron saturation, hematocrit, hemoglobin and MCH in 
male dogs was significantly lower than females. No significant differences were 
detected between small and large dog breeds and between different age groups 
(p>0.05). 
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