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مقدمه
خواري به معناي اشتهاي غیرطبیعی یا پیکا یا گنده.

که شامل )Akgul et al. 2001(انحراف اشتها است 
خاك، مو، (خوردن مواد غیرمغذي و فاقد ارزش غذایی 

، لیسیدن )و الشه چوب، گچ، پوست درخت، مدفوع
جویدن چرم و  ،)هادیوار و پوشش بدن سایر دام(سطوح 

 )Andrews et al. 2008(ها استنوشیدن ادرار سایر دام
تواند سبب عقب ماندگی رشد، عوارضی همچون که می

نگاري در گاو تولیسم، جراحات دهانی، حلقی، مري وبو
)Aytekin and Kalinbacak 2008( انباشتگی شیردان در ،

ها در اسب، کاهش توان  نوزادان، عوارض پیلور و قولون
و بروز و افزایش حدت )Firyal 2007(سیستم ایمنی 

ي دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمساراستادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده1
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ي دامپزشکی، دانشگاه سمنان دامپزشکی، دانشکده ايحرفهدانشجوي دکتري  3

عالوه . )Hergüner et al. 2008(هاي عفونی گرددبیماري
خصوص ه ها بانواع مسمومیت ،بر موارد ذکر شده

مسمومیت با سرب، تجمع مواد خارجی در دستگاه 
گوارش مثل چوب، مواد فیبري، شن و ماسه و سوراخ 

تیز عده در اثر خوردن مواد خارجی نوك شدگی مري یا م
علت بروز . )Thompson and Rabie 2016(ول استمتدا

شده موارد به کمبودهاي غذایی نسبت داده ترپیکا در بیش
)Humann-Ziehank 2016(يکه گاهی شامل بخش عمده

باشدمربوط به یک جزء از مواد مغذي میجیره است و گاه 
)Youde 2002( . ،علل بروز پیکا را به کمبود فسفر، آهن

منگنز، عدم باالنس سدیم، منیزیم، سولفور، مس، کبالت،
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ها و کاهش ذخایر کمبود بعضی پروتئینکلسیم و فسفر،
، )Abdelrahman et al. 1998(اندقلیایی بدن نسبت داده

گرچه عوامل متعدد دیگري نیز وجود دارند که پس از 
 .Aytekin et al(موارد فوق بایستی مورد توجه قرار گیرند

2010(.

تاریخچه 
و به علت کمبود شیر خشک 1393در زمستان سال 

 يناگهانی بهاو افزایش شدید و ) استارتر(ي آغازین جیره
 ي ورامین، در سه مزرعه بزرگ گاو شیري حومههاآن

از شیر مادر تنها روزگی  30که تا سن  تصمیم گرفته شد
 30از  ها استفاده شود وبه عنوان منبع غذایی براي گوساله

لی ها قرار گیرد وي آغازین در اختیار گوسالهروزگی جیره
عدم به شکل  از پیکا در این مزارع یک شیوع طوفانی

فاسد  هايتمایل به خوردن الیهي آغازین و تمایل به جیره
 50-30هاي شیرخوار بین سنین در گوسالهبسترو زیرین 

جمعیت  درصد 10زمان کوتاهی به  طیبروز نمود و  روزه
ها در سنین فوق افزایش یافت که با مرگ و میر گوساله

شیردان توسط مواد یم انباشتگی چند گوساله با عال
-این امر سبب پی.همراه بود شیردانو زخم غیرمغذي 

-اي با هدف جستجوي علل، درمان و پیشریزي مطالعه

.گردید گیري از پیکا در سطح این مزارع گاو شیري

صویر بستر ي مبتال به پیکا که در این تگوساله: 1تصویر
خواري گوساله مشخص است

مبتال به پیکا در حین تغدیه از بستري گوساله: 2تصویر

ي مبتال به پیکا و خارج کالبدگشایی گوساله: 3تصویر
نمودن مواد غیرمغذي از شیردان

روش تشخیص
مناسب براي  يبر اساس مطالعات پیشین، حجم نمونه

بدین صورت که در  . تعیین علت پیکا صورت گرفت
س حیوان مبتال به پیکا أر 10مطالعات قبلی از هر مزرعه 

حیوان به ظاهر سالم مورد بررسی قرار گرفته بودند  10و 
صورت گرفت،سه مزرعه  جایی که این مطالعه درو از آن

 50-30(ي نژاد هلشتاین ي نر و مادهس گوسالهأر 35
ي نر س گوسالهأر 30مبتال به اختالل بالینی پیکا و ) روزه

تالل بالینی فاقد اخ) روزه50-30(ي نژاد هلشتاین و ماده
هاي از ورود گوسالهدر این انتخاب،.ندانتخاب گردید پیکا
یا مشکوك به بیماري همزمان به مطالعه جلوگیري  مبتال

هاي تیمار، از هاي گروهگردید و در انتخاب گوساله
.مبتالیان به فرم خفیف یا متناوب پیکا صرف نظر شد

لیتر میلی 7گوساله  65تحت شرایط استریل از هر سپس 
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لیتر از میلی 2خون از سیاهرگ وداج اخذ شد که بالفاصله 
لیتر باقی میلی 5استریل و  يي هپارینهاین خون به لوله

این . انعقاد ریخته شدهاي فاقد ضدمانده به درون لوله
اعته به آزمایشگاه س 2ي زمانی ها طی یک بازهنمونه

انتقال داده شدند که ي دامپزشکی دانشگاه تهران دانشکده
هاي نمونه Hbو  PCV ،RBCدر آنجا بالفاصله سطح 

خون و غلظت کلسیم، فسفر، منیزیم، مس، روي، آهن، 
پس از . هاي سرمی تعیین گردیدسدیم و پتاسیم نمونه

هاي مبتال به ا مشخص گردید که گوسالههانجام آزمایش
باشند تنها دچار فقر آهن و کم خونی ناشی از آن می ،پیکا

ي خوراکی حاوي ز قطرهواز دو دو به همین دلیل، 
mg/ml125  با نام ژنریک فروس (آهن به نام فرودرآپ

با ) سولفات و ساخت شرکت داروسازي دنیاي بهداشت
ي یک هفته براي درمان استفاده شد که در هر فاصله

از این دارو به شیر مصرفی ) ترلیمیلی mg500)4مرحله 
ي دو هفته پس از انجام پروسه.دها اضافه گردیگوساله

گیري به عمل آمد و سطح خون مجدداً درمانی، از گوساله
PCV ،RBC  وHb و غلظت کلسیم، فسفر، منیزیم،  خون

تعیین ها آنس، روي، آهن، سدیم و پتاسیم در سرمم
هاي حاصل، حیوانات براي تسهیل تفسیر داده.گردید

گروه به شرح زیر  4شرکت کننده در این مطالعه در 
-اندازه آنالیز واریانسبندي شدند و از آزمون آماري تقسیم

افزار در نرم )>05/0P(داري یبا سطح معنگیري تکراري
ها ها میان این گروهي دادهبراي مقایسه SPSSآماري 

.استفاده شد
-س گوسالهأر 30شامل : یا کنترل قبل درمان C1گروه 

ي درماني فاقد پیکا پیش از انجام پروسه
س أر 30شامل همان : یا کنترل بعد درمان C2گروه 

ي ي گروه کنترل قبل درمان، پس از انجام پروسهگوساله
درمان

ي س گوسالهأر 35شامل : یا تیمار قبل درمانT1گروه 
ي درمانپیش از انجام پروسهمبتالء به پیکا 

س أر 35شامل همان :یا تیمار بعد درمان T2گروه 
ي ي گروه تیمار قبل درمان، پس از انجام پروسهگوساله
درمان

هاي ي درمانی یاد شده، گوسالهپس از انجام پروسه
که مبتالء به پیکا بودند طی ) T1(گروه تیمار قبل درمان 

درمان، از حیث این اختالل به صورت کامل دو هفته بعد 
ها هم هیچ گونه انحراف درمان شدند و در سایر گروه

.اشتهایی مشاهده نگردید
مشخص شد که سطح میانگین شناسی خونبررسی  در
PCV،Hb ،MCV  وMCH در گروه تیمار قبل درمان

)T1 ( نسبت هم تر بود و از میانگین رنج نرمال پایینهم
). >05/0P(دار داشت یالف معناختسه گروه دیگر به

) C2و  C1(ولی این پارامترهاي خونی در دو گروه کنترل 
نرمال  يمحدودهدر هم ) T2(و گروه تیمار پس از درمان 

دار یفاقد اختالف معننسبت به یکدیگر، هم قرار داشتند و 
میان سایر پارامترهاي خونی هم در ).<05/0P(بودند 
).<05/0P(ددار بودنیگروه فاقد اختالف معنچهار 
هاي تحت هاي خونی مشاهده شده در گروهشاخص

خطاي استاندارد  ±به صورت میانگین  1مطالعه در جدول 
.آورده شده است

مشخص گردید که بیوشیمیایی سرم بررسی  طی
میانگین سطح سرمی کلسیم، فسفر، منیزیم، مس، روي، 
سدیم و پتاسیم در هر چهار گروه تحت مطالعه در 

دار ینرمال قرار داشتند و فاقد اختالف معن يمحدوده
گروه  انگین آهن سرم هم در دومی ).<05/0P(بودند 

و گروه تیمار بعد ) C2و C1(کنترل قبل و پس از درمان 
نرمال قرار داشت و فاقد  يمحدودهدر ) T2(درمان 

ولی آهن سرمی گروه ) <05/0P(دار بود یاختالف معن
نرمال بود و  يمحدودهتر از پایین) T1(تیمار قبل درمان 

دار داشت ینسبت به سه گروه دیگر اختالف معن
)05/0P<.( سطح سرمی عناصر معدنی مشاهده شده در

 ±به صورت میانگین  2هاي تحت مطالعه در جدول گروه
.خطاي استاندارد آورده شده است
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)Mean ± SEM(هاي تحت مطالعه هاي خونی در گروهشاخص: 1جدول 
طبیعی دامنه

(Mohri et al. 2007)
T2T1C2C1

9/11-5/677/0±94/723/0±71/748/0±51/744/0±49/7RBC (10�/mm�)

1/14-5/841/0±72/816/0±12/625/0±63/826/0±54/8Hb (g/dl)

42 -2365/0±96/27*56/0±38/1967/0±99/2687/0±10/27PCV (%)

3/44–6/2661/0±32/37*53/0±13/2544/0±93/3532/0±18/36MCV (fl)

6/15–1/926/0±98/10*19/0±93/731/0±49/1137/0±40/11MCH (pg)

2/32–0/3134/0±18/3145/0±57/3127/0±97/3141/0±51/31MCHC (g/dl)

7/13–6/559/0±60/879/0±59/868/0±85/874/0±97/8WBC (103/mm3)

.باشدمی >05/0Pدار در سطحیي اختالف معندهندهنشان* 

)Mean ± SEM(هاي تحت مطالعه سطح سرمی عناصر معدنی در گروه: 2جدول 
طبیعی محدوده

(Radostits et al. 2007)
T2T1C2C1پارامتر

0/11–4/819/0±12/909/0±84/914/0±14/912/0±37/9Ca  (mg/dl)

3/2–8/116/0±12/203/0±05/203/0±1/203/0±2Mg  (mg/dl)

8/7–3/421/0±38/617/0±42/616/0±25/614/0±57/6P  (mg/dl)

0/57–0/1958/1±09/3620/1±79/3508/1±74/3572/1±91/36Cu  (µg/dl)

0/120–0/8015/1±02/9182/1±20/9119/1±65/9282/1±51/91Zn  (µg/dl)

0/162–0/5775/2±71/137*96/2±56/3345/2±93/14039/2±41/136Fe  (µg/dl)

0/148–0/13582/1±37/13892/0±00/13816/1±97/1383/1±46/138Na  (mEq/l)

8/5–0/411/0±30/52/0±66/515/0±90/517/0±74/5K  (mEq/l)

.باشدمی >05/0Pدار در سطح یمعن ي اختالفدهندهنشان* 

گیريهنتیج و بحث
توان از نظر کارکردي به صورت کاهش خونی را میکم

 .Lopez et al(ظرفیت حمل اکسیژن خون تعریف کرد

-ترین عالمت آزمایشگاهی کمترین و دقیقسهل. )2016

تر از یا هماتوکریت تا میزان کم PCVخونی، کاهش 
ي دامی استدر هر گونه PCVي نوسان طبیعی دامنه

)Arbiter and Black 1991( .ًدر این امر که چه  اصوال
. شوند، نظرات متفاوت استخونی نامیده میمواردي کم

بعضی منابع نامند، خونی میرا کم >PCV%25بعضی منابع 
 DuBois and(دانند میخونی کم کاهش هموگلوبین را

Kearney 2005(. سه مکانیسم پاتوفیزیولوژیک شامل
و ) همولیز(هاي سرخ اتالف خون، افزایش تخریب گویچه

خونی وجود هاي سرخ براي ایجاد کمتولید ناکافی گویچه
در دو مورد اول مغز . )Radostits et al. 2007(دارد

-در کم(سازياستخوان طبیعی است و با افزایش خون

در . دهدخونی پاسخ میبه کم) پذیرهاي جبرانخونی
پذیر با حضور هاي جبران خونینشخوارکنندگان کم

. هاي سرخ نابالغ در خون محیطی همراه هستندگویچه
هاي سرخ در اثر ناهنجاري مغز تولید ناکافی گویچه
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-ناپذیر میخونی جبرانبه آن کمشود و استخوان ایجاد می

که میزان  Hbر در مورد متغی.)Lopez et al. 2016(گویند
 g/dL1/14-5/8روزه 30-50هاي نرمال آن در گوساله

نتایج نشان دادند که سطح  ،)Mohri et al. 2007(باشدمی
از حد نرمال ) T1(این متغیر تنها در گروه تیمار قبل درمان 

تر بود که پس از اعمال پروتوکل درمانی این خود پایین
که میزان  PCVدر مورد متغیر . کاستی برطرف گردید

درصد 23-42بین  روزه 30-50هاي نرمال آن در گوساله
نتایج نشان دادند که سطح  ،)Mohri et al. 2007(باشدمی

از حد نرمال ) T1(این متغیر تنها در گروه تیمار قبل درمان 
تر بود که پس از اعمال پروتوکل درمانی این خود پایین

جا مشخص شد که با پس تا بدین.کاستی برطرف گردید
توجه به پایین بودن سطح هماتوکریت و هموگلوبین، 

خونی مبتال به کم) T1(هاي گروه تیمار قبل درمان گوساله
خونی و غذایی موجب کم يکمبود آهن در جیره.هستند

بیش از نصف آهن بدن حیوانات در . شودعدم رشد می
هموگلوبین و مقدار کمی از آن جزء میوگلوبین و برخی 

ها در مصرف اکسیژن هایی است که این آنزیمآنزیم
کمبود . )Sontag et al. 2001(اي را بر عهده دارندوظیفه

تر در نوزادانی که اولیه بوده و بیش آهن نوزادان معموالً
، بروز ها شیر مادران استآهن براي آن تأمینتنها منبع 

آهن در  يشیر از نظر آهن فقیر است و ذخیره. یابدمی
سازي کبد نوزادان آن قدر کافی نیست که بتواند خون

در زمستان سال .هفته ادامه دهد 2-3عادي را تا بیش از 
شیر خشک  يبه علت افزایش شدید و ناگهانی بها 1393

، در سه مزرعه و کمبود این دو ماده غذایی و استارتر
تنها ، روزگی 30بر آن شده بود که تا سن مذکور تصمیم 

.استفاده شودها گوسالهبه عنوان منبع غذایی از شیر مادر
ها بیماري شایعی نیست و اغلب ي آهن در دامکمبود اولیه

-ها منحصر به شیر است بروز میدر نوزادانی که غذاي آن

البته بایستی توجه داشت که  .)Cui et al. 2016(یابد
گردد خونی میروي زیاد در هر دامی نیز موجب کمخون

گاوانی که به . و عوارض کمبود آهن را به دنبال دارد
ممکن هم هاي مکنده آلوده باشند شپش يشدت به وسیله

کشنده دچار گردند خونی شدید و گاهاًاست به کم
)Andrews et al. 2008( .غذایی که حاوي  يجیره

mg/kg of DM25  آهن محلول باشد به خوبی قادر  30تا
مین آهن مورد نیاز گوساله بوده ولی اگر این میزان به أبه ت

mg/kg of DM19  برسد، قادر به رفع احتیاج دام نبوده و
 Cui et(بایستی ترکیب حاوي آهن به جیره اضافه گردد

al. 2016( . گونهنشخوارکنندگان و بسیاري ازمیزان نیاز-

تر کامل مشخص نشده و بیشها به آهن به طور
کلی این به طور. باشندپیشنهادات به صورت تخمینی می

هاي گونه پذیرفته شده که نیاز روزانه به آهن در گوساله
تر و در حدود تازه متولد شده از گاوان بالغ بیش

PPM100 از حیث آهن  جایی که شیر گاواست و از آن
ها ي آهن در گوسالهبوده، کمبود اولیه) PPM/kg10(فقیر 
غلظت . )Benzaquen et al. 2015(یابدتر بروز میبیش

 Kaneko et(باشد می µg/dl52-167متغیر آهن در گاو 

al. 2008.( نتایج نشان دادند که سطح این متغیر تنها در
تر بود خود پایین از حد نرمال) T1(گروه تیمار قبل درمان 

که پس از اعمال پروتوکل درمانی این کاستی برطرف 
گیري شده گردید و سطح خونی سایر عناصر معدنی اندازه

هاي تحت آزمایش نرمال طی این پژوهش در تمام گروه
ترین مشکلی ترین و رایجخونی مهمبدون شک کم. بود

این  وند به دنبال فقر آهن به وجود آید توااست که می
له نه تنها در انسان بلکه در حیوانات نیز ثابت شده أمس

توان گفت جا میپس تا بدین )Lopez et al. 2016(است
به ) 1T(قبل درمان  هاي گروه تیمارکه کم خونی گوساله

آهن به سهولت از بدن تخلیه .باشدعلت فقر آهن می
رشد (ریزي، آبستنی خون مگر این که دام باگردد نمی

، )رشد و متابولیسم باال(زندگی  ي، مراحل اولیه)جنین
یاز بدن در ازیاد ن غذایی و یا با يمبود آهن در جیرهک

خونی باشد که این امر سبب کم مراحل خاصی مواجه
در . )Sontag et al. 2001(گرددناشی از فقر آهن می

خونی ناشی از فقر آهن از نوع مراحل اولیه، کم
موکرومیک بوده ولی در مراحل بعدي نور- نورموسیتیک

شودل مییهیپوکرومیک تبد- به نوع میکروسیتیک
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)DuBois and Kearney 2005(تیمار خونی گروه که کم
و  MCVبه افت با توجه  ،در این مطالعه) T1(قبل درمان 

 از نوع میکروسیتیک نرموکرومیک MCHCطبیعی بودن 
به دنبال اغلب خونی ناشی از فقر آهن در بالغین کم.بود

-نقایص انعقاد خون، زخم هاي مزمن همچونریزيخون

گوارش، تومورهاي دستگاه ادراري و دستگاه هاي 
خوار خون هايهاي شدید با انگلگوارشی، آلودگی
 Arbiter(دهدهمونکوس رخ می مانندخارجی و داخلی 

and Black 1991( .آهن در نوزاد  از فقر خونی ناشیکم
شایع ) نیاز باال به آهن(پستانداران به علت رشد سریع 

است ولی به محض کامل شدن رشد بدن نوزاد، نیاز به 
اي که خونیکم. )Cui et al. 2016(یابدآهن کاهش می

زندگی  جوان طی چند روز اول هايدر بعضی گوساله
کمبود مادرزادي آهن است، اما  يشود، نتیجهمشاهده می

. )Radostits et al. 2007(اندعوامل مولد آن تعیین نشده
 يدر ابتدا تخلیه ،روي مزمنخونی ناشی از خوندر کم

گردد و در  آهن با کاهش آهن مغز استخوان مشخص می
یابد، در روي، آهن سرم کاهش میخون يصورت ادامه

ظرفیت اتصال آهن ممکن است  ،حالی که در عمل
هاي در مراحل بعدي این روند، گویچه. افزایش یابد

در ابتدا شوند، سرخی که در کمبود آهن ساخته می
شود شاخص که تصور می کم رنگ شدهسپس کوچک و 

. )Lopez et al. 2016(ونی ناشی از کمبود آهن استخکم
هولشتاین و جرسی از  يگوساله 258اي روي در مطالعه

گیري آهن سرم و میزان روزگی با اندازه 3بدو تولد تا سن 
PCV تواند خون مشخص شد که کمبود آهن جنین می

خونی ناشی از فقر آهن در عامل مهمی در ایجاد کم
 .Abdelrahman et al(زندگی گوساله باشد يمراحل اولیه

 90پیکا در العه هم علت عدم بروز و در این مط )1998
تواند به غنی بودن ذخایر بدنی آنان ، میهاگوساله درصد

ي طی مطالعه.از آهن در زمان تولد، نسبت داده شود
دیگري مشخص گردید که کمبود مادرزادي آهن، کمبود 

عللی هستند که  از آهن شیر و عدم تکامل دستگاه گوارش
خونی ناشی از هاي اول زندگی به کمها را در هفتهگوساله

.)Humann-Ziehank 2016(سازندفقر آهن مستعد می
غلظت آهن سرم، فریتین،  ،خونی ناشی از فقر آهندر کم

Hb ،PCV  وRBC  شود ولیکاسته ممکن است که نیز 
خونی به حساب کماین تري براي شاخص مهم Hbکاهش 

 ايطی مطالعه.)Arbiter and Black 1991(آیدمی
ه استتوانستخونی ناشی از فقر آهن مشخص شد که کم

روزه کاهش  1-10هاي افزایش وزن روزانه را در گوساله
داري بین غلظت آهن سرم همچنین ارتباط معنی. دده

هفته با افزایش وزن پیدا شده است 6هاي زیر گوساله
)Cui et al. 2016( .خونی چگونه سبب کاهش این که کم

دام شود در منبعی ذکر نشده است، اما در  يوزن روزانه
 باشد ومورد انسان عنوان شده که دلیل آن کاهش اشتها می

سبب کاهش  Hbها نیز عنوان شده که کاهش در مورد دام
. )Knottenbelt and Pascoe 2003(گرددجذب غذا می

خونی ناشی از فقر آهن به کم اي درصد ابتاليطی مطالعه
درصد و دو تا نه  32با سن یک هفته هایی در گوساله

روند برآورد گردید که این میزان با یک  درصد 73هفته 
 28تقلیل یافت و  درصد 15هفتگی به  12-26نزولی در 

 .Mohri et al(روز بعد به صورت کامل از بین رفت

خونی به کم اي دیگر درصد ابتاليدر مطالعه. )2007
 درصد 13-35،شیرخوارهاي ناشی از فقر آهن در گوساله

داده شد که کاهش غلظت سرمی برآورد گردید و نشان 
از تولد سبب بروز پیکا هفته پس  4گوساله در سن  آهن

 Aytekin and Kalinbacak(در این حیوانات گردید

ها طی یک مطالعه، کاهش علت پیکا در بره. )2008
اي دار غلظت سرمی روي، مس و آهن و طی مطالعهیمعن

در . )Aytekin et al. 2010(دیگر، کمبود آهن عنوان شد
اي بر پارامترهاي خونی و بیوشیمیایی سرم مطالعه

کردند و پشم خوري میگوسفندانی که داراي پیکا بودند 
هاي هموگلوبین، هماتوکریت داري در غلظتیافت معن

، مس و روي سرم رخ داده بودخون و سطح آهن
)Ebrahim 2015(. ترین عناصر موجود در از فراوانآهن

 يو دومین فلز و چهارمین عنصر فراوان پوسته زمین است
ها تمامی موجودات به جز الکتوباسیل .باشد زمین می
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 Kato and(حیات خود به آهن نیاز دارند يجهت ادامه

Sherman 2005(. گردد آهن به سهولت از بدن خارج نمی
به آهن، به دنبال بازیافت بدن از نیاز  ايعمده و قسمت

آید و میزان اندکی از این هاي قرمز پیر، فراهم میگلبول
 هاي قرمز جدید الزم است،، که براي سنتز گلبولنیاز

 .Kaneko et al(باشدغذایی می يوابسته به آهن جیره

اگر بنا باشد گوساله فقط از شیر گاو استفاده کند  .)2008
کیلوگرم  4گوساله در روز  و مقدار متوسط شیر مصرفی

آهن  PPM10باشد با توجه به این که هر کیلوگرم شیر
رسد در روز می PPM40دریافت آهن گوساله به،دارد

است که  PPM100در صورتی که نیاز این حیوان حدود 
 افت. سازداین امر گوساله را با کمبود آهن مواجه می

هایی که از بدو داري در میزان آهن سرم در گوسالهمعنی
اي هفتگی از شیر به عنوان تنها منبع تغذیه 6تولد تا سن 

-Humann(اند، نشان داده شده استاستفاده کرده

Ziehank 2016( .انتقال آهن خون مادر به نوزاد  ،با تولد
گردد و از طرفی گوساله با رشد سریع، عدم قطع می

گوساله  ياگر تغذیه خصوصاً(کفایت آهن شیر مادر 
هاي قرمز و کوتاه بودن عمر گلبول) شیر باشدباصرفاً

این عوامل با یکدیگر، دام را  و همراهیجنینی مواجه بوده 
سازدهاي اولیه زندگی با کمبود آهن مواجه میطی هفته

)Cui et al. 2016( .که تجویز خوراکی  ه شدهنشان داد
اي منبع ارزنده ،همراه با رژیم غذایی حاوي آهن Cویتامین 

خونی براي جایگزین کردن و اصالح وضعیت آهن و کم
هایی ترین سطح آهن سرم در گوسالهکم .ها استگوساله

روزگی  31-40کنند بین سنین که فقط از شیر تغذیه می
از روز سوم (دریافت غذاي غیرشیري  و شودمشاهده می

 سبب) ري و کنسانتره بودفیب يتولد که شامل یونجه
تی آهن سرمی در روز هفتم گردیددار کاسکاهش معنی

)Mohri et al. 2007(.  آهن در ساختمان آنزیم
د ردوکتاز شرکت دارد که این آنزیم در سنتز ئوتیریبونوکل

DNA تواند منجر به نقصنقش داشته و کمبود آهن می-

ها و تغییر در تعداد ي گرانولوسیتهاي اکتسابی در اندازه
آنزیم میلو پراکسیداز . ها گرددي این سلوللوبول هسته

ها حاوي آهن بوده و داراي خاصیت ضد تروفیلودرون ن
رسد که در شرایط کمبود آهن، به نظر می. باکتریایی است
ها دچار هاي بلع شده توسط نوتروفیلهضم باکتري

گردد و از طرفی سطح ایمنی سلولی و فعالیت اختالل می
تري هایی که آهن بیشاز در گوسالهآنزیم میلوپراکسید

 Knottenbelt and(تر بوده استاند، بیشدریافت کرده

Pascoe 2003( .جز ه ها بتمامی باکتري ،از سوي دیگر
ها جهت ادامه حیات به آهن نیاز دارند پس این الکتوباسیل

امکان وجود دارد که افزایش آهن بدن محرکی براي رشد 
 هابوده و سبب افزایش رخداد بیماريها و کارایی باکتري

. )Kato and Sherman 2005(گرددمی هاو شدت آن
اي مشخص شد که وقوع پنومونی و ولی طی مطالعه

ي مکمل خوراکی هاي دریافت کنندهاسهال در گوساله
و  فرم تزریقی آهن يهاي دریافت کنندهآهن از گوساله

بوده استتر آهن کمهاي فاقد دریافت گوساله
)Humann-Ziehank 2016( .ًبراي  آزمایشاتی که معموال

گیري  شوند شامل اندازهها استفاده میخونیبندي کمطبقه
Hb, PCV وRBC مثل  ي دیگريها شاخص يو محاسبه

MCH, MCHC وMCV است)Kaneko et al. 2008( .
عدم استفاده از مکمل آهن در بدو تولد گوساله منجر به 

مشخص شده که . شودمی PCVو  Hbکاهش مقادیر 
هاي گوشتی سبب افزایش تجویز تزریقی آهن در گوساله

PCV, Hb, MCV وMCHCي این افزایش نتیجهشده و
در . )Cui et al. 2016(ماندهفته پایدار می 12تا مدت 

غلظت هموگلوبین  ناشی از کمبود آهن،خونی کمموارد 
یابد و سپس در اثر عدم اشباعیت هموگلوبین  کاهش می
ها به تقسیم هاي قرمز در حال رشد، این سلولدر گلبول

رخ  MCVي میکروسیتوز و کاهش ادامه داده و نشانه
با توجه به اهمیت . )Sontag et al. 2001(دهدمی

از سایر منابع  آهن ترجیحاًرسد که به نظر می ،هموگلوبین
دهد و بدن به سمت ساخت هموگلوبین تغییر جهت می

تنها در آخرین مراحل کمبود آهن، سنتز هموگلوبین مختل 
ها کاهش میزان هموگلوبین سبب کاهش در دام. شودمی

شود که علت این امر اختالل در فعالیت جذب غذا می
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فرایند هاي حاوي آهن شرکت کننده در آنزیم
فسفوریالسیون اکسیداتیو و در نتیجه اختالل در 

مین انرژي براي تولید اسید معده و در أمتابولیسم، رشد، ت
میزان . )Smith 2014(نتیجه کاهش جذب ذکر شده است

خونی ناشی از ثیر کمأها فقط وقتی تحت ترشد گوساله
 gr/L70گیرد که غلظت هموگلوبین به کمبود آهن قرار می

در موارد کاهش رشد . )Arbiter and Black 1991(دبرس
خونی به خونی فقر آهن، چنانچه این کمناشی از کم

تجویز مکمل خوراکی یا تزریقی برطرف شود،  يواسطه
گیري و رشد به حدود طبیعی خود باز خواهد گشت وزن

)Knottenbelt and Pascoe ولی در نوزادان سالم )2003
کنند، تجویز مکمل آهن آهن دریافت میکه به میزان کافی 

 .Sontag et al(اي نخواهد داشتروي وزن اثر افزاینده

در صورت  اوالًشود که در پایان پیشنهاد می. )2001
مقدار  هاي شیرخوار حتماًگوسالهمصرف شیر مادر در 

بر اساس سطح نیاز ) استارتر(آغازین  يآهن جیره

تا زمان  آن که دوم. هاي شیرخوار تنظیم گرددگوساله
مین آهن أ، براي ت)استارتر(آغازین يمصرف جیره

مکمل آهن افزودن مقادیر مناسب هاي شیرخوار از گوساله
در صورت مصرف شیر  این که سوم. در شیر استفاده شود

 ينواع داراي آهن جهت تغذیهاز ا) جانشین شونده(خشک 
خونی ناشی ثیر کمأت آن که چهارم. ها استفاده شودگوساله

هاي گیري و سیستم ایمنی گوسالهاز کمبود آهن بر وزن
.شیرخوار در سطح وسیعی مورد بررسی قرار گیرد

پیکا توان این چنین نتیجه گرفت که به صورت کلی می
زننده در امر پرورش یک اختالل قابل توجه و خسارت

رخوار مزارع گاو شیري است و مصرفهاي شیگوساله
درجات مختلفی از سبب ممکن است تنهایی به  یر مادرش

-روزه منجر  30-50هاي اي در گوسالهخونی تغذیهکم

تواندخونی ناشی از فقر آهن، میحصل این کمکه ماگردد 
.در این حیوانات باشدپیکا رخداد اختالل 
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Occurrence the pica in suckling calves of dairy-cattle farms in 
Varamin suburbs
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Abstract
Pica refers to an abnormal appetite due to various nutrition causes that imposes heavy 

losses to the cattleculture industry every year. One outbreak of pica in the several marginal 
dairy farms of Varamin city made us to investigate and research about causes, treatment, 
control and prevention of this disorder. This Clinical trial was performed on 35 stricken  and 
30 healthy Holstein calves (30-50 days old).  The calves were devided to  groups include first 
control (30 calves without pica), first treatment (35 calves with pica) , second control (the 
calves of first control group after treatment) and second treatment (the calves of first 
treatment group after  treatment). Before and after the receiving  treatment (2 dose of 500 mg 
iron drop with one week interval). Blood samples were taken from every 65 calves and to 
determine the CBC  and the levels of the blood mineral elements was sent to the laboratory. 
Data were analyzed by SPSS statistical software, F test with the significant level of P< 0.05. 
The results showed that the calves stricken with pica suffering from microcitic-normochromic 
anemia due to lack of iron and after receiving  iron for two weeks get fully recovered. This 
study reveals the relation of the incidence of pica in suckling calves and iron deficiency in 
milk.

Key words: Pica, Anemia, Iron deficiency, Suckling calves
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