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10/4/93: تاریخ پذیرش1/7/92:  تاریخ دریافت

چکیده
ه چتر از آندر گاو دریافت مقادیري از سرب، کم.استاهلیهايدامبیندرفلزاتبامسمومیتعللترینمهمازیکیسرببامسمومیت

در دو گروه  سربخونیغلظتمطالعهایندر. همراه شودوزنکاهشومتابولیکیبا تغییراتتواندگردد، میهاي بالینی میمنجر به نشانه
100رويو1391خردادتافروردینفاصلحددرگیرينمونه. استگرفتهقرارارزیابیمورداهوازشهرستانياهگاودرسنی و دو نژاد

کويبزرگ،گمبوعهروستاي،سه راه سوسنگردالباجی،روستايشیبان،روستايبزرگ،جسانیهروستايمناطقدرموجودگاوسأر
هپارینهخونهاينمونه. گرفتانجاماهوازچمرانشهیددانشگاهدامپزشکیيدانشکدهبیمارستانوبهرروستايدامغه،روستايگلدشت،

سرب گیرياندازه. شدندمنتقلقزوینزیستپیرایهآزمایشگاهبهزمان ممکنترینکوتاهدرنگهداري و)گرادسانتی يدرجه  -20(فریزر در
آزمونووایتنی-منآزمونازاستفادهبانتایج. پذیرفتصورتگرافیتیيکورهداراياتمیجذبدستگاهازبردنبهرهبادر این محل

هاي سرب خون داممعیار از میانگینخطايمیانگین وکه مقادیردادنشاننتایج. شدواقعتحلیل آماريوتجزیهموردوالیسکروسکال
واجد دندان شیري و حداقل یک دندان (گروه سنیدوبین مقادیر سرب خوناختالف. باشدمییلیونبقسمت در 93/39±46/2مورد مطالعه

تربیشداريمعنیطرزبهتصفیهآبيکنندهدریافتهايدامخونسربمیزان. نبوددارمعنی )بومی و دو رگ(نژاددوجنس ودو،)بالغ
ازتربیشدامپزشکیيدانشکدهدرشدهنگهداريهايدامخونسربمیزانچنینهم. داشتنددسترسیغیرتصفیهآببهکهبودازگروهی

موردهايدامسربسطوح خونیکهدهدمینشانتحقیقایننتایج.بود) سه راه سوسنگرديمنطقههايداماستثنايبه(مناطقسایر
باعاملیشربآبمنبعونژادجنس،سن،بامقایسهدرشهريمناطقبهنزدیکیکهاینضمن.باشدمیقبولقابليمحدودهدرمطالعه
.آیدخون به حساب میسربافزایشدرتراهمیت

گاو، خون، سرب، اهواز: کلمات کلیدي

مقدمه
منابعتصادفیخوردندلیلبهسرببامسمومیت.

بهکهغذاهاییدریافتیاآنترکیباتعنصر،اینفلزي
اتفاقاند،شدهسرببهآلودهمحیطی،اوضاعيواسطه

ترین علل مسمومیت مسمومیت یکی از مهماین .افتدمی
هاي هاي اهلی است که در تمامی گروهبا فلزات در بین دام

گردد میهاي متنوعی نیز همراه سنی اتفاق افتاده و با نشانه
)Radostits et al. 2007 .(سمومیت در مشکل بالینی

ي ایجاد انسفالوپاتی حاد، نشخوارکنندگان، به واسطه
عمدتاً به کوري، عدم تعادل و کاهش هوشیاري منجر 

Smith(شودمی and George 2009 ( و در صورت عدم

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدرمانگاهی، دانشکدهگروه علوم دانشیار *1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه علوم درمانگاهی، دانشکدهاستاد 2
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکده اي،ي دکتراي حرفهآموختهدانش3

هاي درگیر درمان مناسب به مرگ تقریباً تمامی دام
Radostits(انجامد می et al. 2007.(

افزایشيواسطهبهامروزهرسد کهبه نظر میاگرچه
دفعهايراهبهبودوعنصراینخطراتازآدمیشناخت
گذاشته،کاهشبهرومسمومیتوقوعمواردآن،ضایعات

هايانسانوهادامبرايبالقوهخطریکسربچنانهماما
درویژهبهامراین .آیدمیحساببهآنمعرضدر

مراکزبهنزدیکیيبه واسطههاآنيوحومهشهرها
برخوردارتريبیشاهمیتازهاراهبزرگیاوصنعتی

ايعلوفهخوردنیاآلودههواياستنشاقکهاینبا. است

E-mail: kianeg2000@yahoo.com)مسئول ينویسنده(
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واجدداراي سرب،غباروگردترسیبيواسطهبهکه
،نیستهمراهبالینیينشانهبروزباعمدتاًشده،فلزاین
کامالًبالینیتحتمسمومیتوقوعحالتایندراما

باتواندمیکهمسمومیتازشکلیباشد،میمحتمل
بامواردبعضیدرورشدکاهشمتابولیکی،تغییرات

ایندرکهاستبدیهی. گرددهمراهنیزتراتوژنیکاثرات
دامیمحصوالتالجرموخونسرببودنباالحالت

نیزانسانرا برايمحصوالتیچنینازاستفادهخطرات
Rodestits(سازد میمطرح et al. 2007.(منابعازبعضی

آدمی، درسربوضعیتنشانگرعنوانها بهدامنقشبه
شوند، مینگهداريانسانکناردرحیواناتکهمناطقی

Bischoff(اندکردهاشاره et al. 2010(.
ها، هاي مهم ارزیابی وضعیت سرب در دامیکی از راه

ید یا أیتخمین سطح خونی آن است که به فراوانی جهت ت
گیرد رد تشخیص مسمومیت، مورد استفاده قرار می

)Smith and George 2009, Radostits et al. 2007 .(
دهد که انجام شده در کشور فرانسه نشان می يمطالعه

شاخص مناسبی جهت  تواندتعیین غلظت سرب خون، می
هاي صنعتی به آلودگی به این عنصر در محیط تعیین

Milhaud(حساب آید  and Mehennaoui 1988.(
اهواز به به عنوان یکی از کالن شهرهاي کشور، داراي 

است ) چون صنایع نفت و فوالدهم(مراکز صنعتی مختلفی 
به آلودگی  آیند وتوانند منبع سرب به حساب که بالقوه می

حاضر با بهره بردن از  يدر مطالعه. محیط منجر شوند
تعیین سرب خون، وضعیت این فلز در گاوان مناطق 

. مختلف این شهر مورد ارزیابی قرار گرفته است

مواد و روش کار
حاضر، در حد فاصل فروردین  يمطالعه اجرايجهت 

تلف ي مخمنطقه 9با مراجعه به 1391تا خرداد سال 
از دو نژاد بومی و دو (س گاوأر 100شهرستان اهواز، از 

گیري به عمل آمد موجود در این مناطق نمونه )رگ
در هر روز، پس از مراجعه به مناطق مورد ). 1جدول (

نظر، اطالعات مربوط به هر دام اخذ و ثبت گردید و 
بالفاصله . گرفتگیري از ورید وداج صورت میخون

هاي حاوي هپارین ها به لولهگیري، خونپس از خون
 يها در اسرع وقت به دانشکدهنمونهانتقال یافته و

. یافتدامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز انتقال می
) پیرایه زیست قزوین(ها تا زمان ارسال به آزمایشگاه نمونه

. گردیدگراد نگهداري میي سانتیدرجه -20در فریزر 
ها در کنار یخ و به شکل گیري، نمونهمونهپس از پایان ن

.فریز شده به آزمایشگاه فوق منتقل گردیدند
گیري سرب با استفاده از روش در این محل، اندازه

ي دستگاه جذب اتمی توصیه شده توسط شرکت سازنده
صورت ) مارك ورین ساخت استرالیا(ي گرافیتی با کوره
Vouth-Beach and(گرفت  Shrader 1986.(

هاتجزیه و تحلیل داده
 SPSSافزار آوري شده با استفاده از نرماطالعات جمع 

به . به طور توصیفی و تحلیلی بررسی شدند 16ي نسخه
ویتنی و آزمون -ها از آزمون منمنظور تحلیل داده

مبناي قضاوت  α>05/0وسکال والیس استفاده گردید و کر
.آماري قرار گرفت

نتایج
 9س گاو موجود در أر 100در این بررسی که روي 

ي مختلف شهرستان اهواز صورت گرفت، میانگین منطقه
 95اطمینان  يفاصله(ppb93/39میزان سرب خون

 46/2و خطاي معیار از میانگین ) 22/35-64/44درصد و 
.تعیین گردید

میانگین و خطاي معیار از میانگین غلظت  2در جدول 
هاي تحت بررسی بر حسب سن، خون در دامسرب 

طور که مشاهده این همان. جنس و نژاد آورده شده است
هاي دهد، غلظت سرب در بین گروهجدول نشان می

داري اختالف آماري معنی) سنی، جنسی و نژادي(متفاوت 
.)05/0p(نداشته است 
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از میانگین و خطاي معیار 3چنین در جدول هم
هاي مورد مطالعه، بر سرب خون دام غلظت میانگین

اساس منبع تامین آب آشامیدنی و منطقه نمونه گیري 
هاي آماري انجام گرفته آزمون. نشان داده شده است

مشخص ساخت که تفاوت در منبع آب با اختالف آماري 
 ،به عالوه. دار در میزان سرب خون همراه بوده استمعنی

ي دانشکده گاوهاياختالف بین غلظت سرب خون 
) سه راه سوسنگردبه استثناي (دامپزشکی با تمامی مناطق 

سه راه ي دامغه با الباجی، چنین اختالف بین منطقهو هم
دار تشخیص ماري معنیآو گمبوعه نیز از نظر سوسنگرد
).05/0p(داده شد  

گیري شده در هر یک از مناطق مورد بررسیو تعداد دام نمونه ، موقعیت جغرافیاییمنطقه: 1جدول

منطقه
روستاي 

جسانیه بزرگ
روستاي 

شیبان
روستاي 
الباجی

سه راه 
سوسنگرد

گمبوعه 
بزرگ
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 -دامغه
صنایع فوالد
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موقعیت
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شمال شرق 
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1016118101013166)رأس(تعداد

میزبانیهايویژگیمبنايبرسرب غلظت )میانه(ومعیارخطايمیانگین،توزیع: 2جدول 

.دار نبوداختالف بین دو گروه از نظر آماري معنی٭

محیطیهايویژگیمبنايبرppbبر حسب  سربغلظت د)میانه(ومعیارخطايمیانگین،مقادیرتوزیع: 3جدول 
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.باشددار میي اختالف آماري معنیحروف غیریکسان نشان دهنده
روستاي  -7گلدشت، کوي  -6روستاي گمبوعه بزرگ،  -5، سه راه سوسنگرد-4روستاي الباجی،  -3روستاي شیبان،  -2روستاي جسانیه بزرگ،   -1
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بحث 
انگین در این مطالعه، میانگین و خطاي معیار از می

 ppb5/2±3/39سرب خون گاوهاي تحت بررسی غلظت 
با عنایت به آن که غلظت سرب خون کامل . تعیین گردید

Radostits(50-250نشخوارکنندگان به طور معمول 

et al. 2007 ( و حداکثرppb300)Smith and George

رسد که در مدت زمان انجام ذکر شده، به نظر می) 2009
گیري شده در هاي نمونهمتحقیق وضعیت این فلز در دا

.ي قابل قبولی قرار داشته استمحدوده
دامپزشکیيدانشکدهدرشدهانجامبررسیدر 

بهمربوطخوننمونه266روينیویوركدانشگاه
ترکمسأر259درسربغلظتمیانگینشیري،گاوهاي

ازتربیشسأر1درو58تا26ازسأر6در،25از
ppb100است هبود)Radostits et al. 2007.(در

درونیجریهآواکاکشتارگاهدرهمکارانونودايمطالعه
بررسی تحتگاوهايخونسربمیزانمیانگینفصل3

ه استگردیدتعیینگرم بر کیلوگرممیلی 6/10تا  21/0از 
)Nwude et al. 2010.(خونسربغلظتمیانگین

مناطقدرشدهنگهداريسال2ازتربیشسنباگاوهاي
استگردیدهگزارش ppb9/0اسپانیا يآلودهغیر

)Rodriguez-Estival et al. 2012.(
مقادیر به دست آمده در مطالعات مورد اشاره،درتنوع

ونگهداريمحلسن،درموجودهايتفاوتبهعنایتبا
.باشدمیانتظارقابلهادامايتغذیهوضعیت

شود که شکل بالینی مسمومیت با سرب در گفته می
تر ها، شایعي کنجکاوتر بودن آنهاي جوان به واسطهدام

هاي شیرخوار، وجود الکتوز به چنین در دامهم. است
تر سرب و بروز اهمیت در جذب بیشعنوان عاملی با

Radostits(باشدیماشکال بالینی مسمومیت، مطرح 

et al. 2007.(
از  درصد 52مطالعات انجام شده در کشور کانادا در 

مساوي شش ماه  ازتر هاي کوچکموارد بیماري به گوساله
Blakley(تعلق داشته است یا شش ماهه  1984.(

ترها اگر چه در مورد اشکال بالینی مسمومیت، جوان
رسد که در سایر تر از بالغین هستند، اما به نظر میحساس

ن به افزایش احتمال مواجهه با سرب و موارد افزایش س
ي براي مثال در مطالعه. ها همراه باشدتجمع آن در بافت

گاو  56و ) ماهه 10-6(گوساله  438صورت گرفته روي 
ب سر غلظت در اسپانیا میانگین میزان) سال 16-2(بالغ 

، ppb47/5ها به ترتیب خون، عضالت، کلیه و کبد گوساله
، ppb2/12و در گاوهاي بالغ به ترتیب  33و 9/38، 37/6
Lopez(بوده است  45و  3/58، 5/12 et al. 2000 .( در

تحقیق دیگر انجام شده در این کشور، میانگین غلظت 
سال را به  4باالتر از  ساله و 2-4هاي سرب خون دام

ند اهقسمت در بیلیون اعالم نمود 1و 8/0ترتیب 
)Rodriguez-Estival et al. 2012.(

رغم آن که غلظت سرب در در بررسی حاضر نیز علی
داراي دندان شیري و یا حداقل واجد یک (دو گروه سنی 

داري را نشان نداد، اما اختالف معنی) جفت دندان بالغ
میانگین و خطاي معیار از میانگین غلظت سرب در گروه 

ppb(تر از گروه اول بیش) ppb6/3±1/41(دوم 

.بود )9/2±5/38
در این مطالعه اختالف بین مقادیر سرب خون دو 

منابع نیز .  دار تشخیص داده نشدجنس از نظر آماري معنی
جنسیت به عنوان یک عامل خطر در  بروز اي به اشاره

 ممکن استدر عین حال . اندنداشتهمسمومیت با سرب 
هاي غیر پرواري گاوهاي به آن دلیل که در سطح دامداري

نر دارند، در صورت یکسان  ياهتر از گاوسنی بیش ،هماد
ها باالتر از تجمع سرب در ماده امکانبودن سایر شرایط، 

.نرها باشد
حاضر میانگین و خطاي معیار از  ياگر چه در مطالعه

میانگین غلظت سرب خون مجموع گاوهاي دو رگ و 
ppb(تر از گاوهاي بومی بیش) ppb3±9/41(اصیل 

دار تشخیص ، اما اختالف این دو گروه معنیبود) 7/3±38
.داده نشد
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بعضی از منابع نژاد را یک عامل خطر، در بروز 
 249دانند، براي مثال در بررسی مسمومیت با سرب می

هاي ي زمانی سالمورد مسمومیت با این فلز در فاصله
، فراوانی بیماري در گاوهاي نژاد شیري 1982تا  1968
Blakley(از گاوهاي نژاد گوشتی بوده است  تربیش 1984.( 

به نظر نویسندگان این تحقیق، در این مورد نیز ممکن است 
علت اختالف حساسیت گاوهاي گوشتی با گاوهاي شیري، 

تر گروه اخیر باشد چرا که به این ترتیب امکان سن بیش
.مواجهه با منابع سرب افزایش خواهد یافت

شهري  يمیزان سرب خون در منطقهدر این مطالعه 
تر داري بیشبه طرز معنی) ي دامپزشکیدانشکده(گلستان 

چنین ارزیابی آماري هم. گیري بوداز سایر مناطق نمونه
هاي روستاي نشان داد که غلظت این فلز در خون دام

سه راه مناطق  ياهتر از گاوداري کمدامغه به شکل معنی
. باشدگمبوعه بزرگ می، الباجی و سوسنگرد

وضعیت محل نگهداري را یکی از عوامل خطر آلودگی 
شود که نزدیکی مراتع و گفته می .دانندبا سرب می

ها که در آن ،و مراکز صنعتی هاهها به کارخانداريدام
تواند باعث آلودگی این مناطق می ،رودسرب به کار می

این امر . فاق بیفتدهاي دام اتتجمع سرب در بافت و دوش
Smith(ها نیز مطرح خواهد بود در مورد شهرها و بزرگراه

and George هاي در این مورد استفاده از سوخت). 2009
تري در آلودگی محیط و بالطبع واجد سرب، نقش بیش

با عنایت به فهرست مناطق . ها به عهده خواهد داشتدام
 ياهتوجه گاو گیري شده و نزدیکی بسیار قابلنمونه

و  1اي پر ترددي دامپزشکی به جادهموجود در دانشکده
سه راه ي چنین قرار گرفتن این محل و منطقههم

ي این دو با ي اصلی شهر و مقایسهدر محدودهسوسنگرد
ي شهر و یا در حاشیه هستندکه یا روستایی (سایر مناطق 

متر با  100تر از معروف است، کم ي ساحلیاین جاده که به جاده  -1
ها فاصله داشته و روزانه محل عبور تعداد قابل داري داممحل نگه

.باشدي موتوري میي نقلیهتوجهی وسیله

 هاي خونیتوان تفاوت در غلظتمی،)اندقرار گرفته
.سرب به دست آمده را قابل توجیه دانست

هاي در سایر مطالعات انتشار یافته نیز توجه به آلودگی    
سرب محیطی، ناشی از نزدیکی به مراکز صنعتی یا مناطق 

براي مثال در هند . کید قرار گرفته استأشهري مورد ت
درجات متفاوتی از مسمومیت با سرب در گاوهایی که 

ند، به ثبت اهشدذوب فلزات نگهداري میهاي نزدیک کوره
هاي در این مطالعه، میزان سرب خون دام. رسیده است

ي بالینی نیز باالتر از مقادیري بود که پیش از فاقد نشانه
این براي گاوهاي مناطق شهري و روستایی هند گزارش 

Dwivedi(شده است  et al. 2001 .( در تحقیق دیگر
ي نمونه 149د مقادیر سرب کشور هنصورت گرفته در

شیر و خون در مناطق مختلف که فعالیت صنعتی متفاوت 
داشتند ارزیابی گردیده و نشان داده شده است که باالترین 

هایی بوده که در اطراف میزان سرب مربوط به دام
ند اهشدهاي ذوب سرب و روي نگهداري میکارگاه

)Swarup et al. 2005 .(دیگر به ثبت رسیده  يدر مطالعه
رأس گاو  55هاي خون ي نمونهاز این کشور، مقایسه

ساله مشخص ساخت که غلظت باالي سرب با  3حدوداً
Patra(ها ارتباط دارد ي نگهداري داممنطقه et al. 2006 .(

ي دیگر انجام شده در کشور هند، میانگین میزان در مطالعه
به این عنصر هاي مناطق آلوده سرب دامغلظت خونی 

اعالم گردیده است  70ppbو در مناطق غیرآلوده 860
)Swarup et al. 2007.(

بررسی میزان آلودگی سرب گاوهاي شیري اطراف 
مناطق صنعت نفت در اصفهان، نشان داد که نزدیکی 

به این مناطق با باالتر بودن غلظت سرب خون و تربیش
اگرچه غلظت سرب  فوق در بررسی. باشدمو همراه می

اما میزان ) ppb75(هي طبیعی قرار داشتخون در محدوده
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مسمومیت خفیف با  دال بر، )ppm10(این عنصر در مو 
Pourjafar(بوده استسرب  et al. 2008.(

در این مطالعه میانگین غلظت سرب گاوهاي دریافت 
به ) ppb7/3±7/44(آب آشامیدنی تصفیه شده  يکننده

تر از گروهی بود که جهت آشامیدن داري بیششکل معنی
با ). ppb5/2±9/31(کردند از آب غیر تصفیه استفاده می

کنار هم قرار دادن اطالعات مربوط به وضعیت آب 
شود که ها مشخص میي نگهداري دامآشامیدنی و منطقه

 ،تعداد قابل توجهی از گاوهاي موجود در نواحی روستایی
از آب  ،تر در معرض آلودگی هوا قرار دارندکمکه به نظر 

بنابراین ممکن است باالتر . اندغیر تصفیه استفاده کرده
ي آب تصفیه هاي دریافت کنندهبودن میزان سرب در دام

شده، نه به دلیل ماهیت این آب بلکه به دلیل قرار گرفتن 
به عبارت . تر اتفاق افتاده باشددر محیطی با هواي آلوده

هاي این بررسی نقش رسد که در دامدیگر به نظر می
در دریافت سرب پر) در مقایسه با آب(آلودگی هوا 

.تر بوده استرنگ
در مجموع نتایج این بررسی نشان داد که میزان سرب 

ي قابل قبول گیري شده در محدودههاي نمونهخون دام
ایر در مقایسه با س) هوا(قرار داشته و آلودگی محیطی 

تري در ثر در میزان سرب، نقش با اهمیتؤعوامل خطر م
افزایش غلظت این فلز در خون گاوهاي شهرستان اهواز 
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Abstract
Lead poisoning is one of the most important metal toxicity in domestic animals. In cattle, at 

intake levels below those which are associated with clinical signs, there are metabolic changes 
accompanied with a decreased rate of growth. In this study, blood lead concentration of cattle 
has been measured in Ahvaz. Sampling was done on 100 cattles in the village of Great 
Jasanyeh, Sheiban Village, Albajy Village, Kampolow, Large Gambue village, Goldasht, 
Damghe village, Bohor village and the place of Veterinary Medicine School at the Shahid 
Chamran University between April to June 2012. The heparinized blood samples were stored 
in freezer (-20oC), and transferred to Qazvin Piraye Zist lab as soon as possible. The 
measuring of lead was done using atomic absorption with graphite furnace in this lab. The 
results were analyzed statistically with Mann-Vaitny and Kruskal-Wallis test. The results 
showed that the value of mean ± SD of lead of blood is 39.93 ± 2.46 ppb. There were no 
significant re lationship between the lead values in blood with age, sex and breed. The level of 
blood lead in the animals receiving filtrated water was significantly more than those had 
access to unfiltrated water. Also, blood lead levels of cattle in the School of Veterinary 
Medicine were more than those located in other areas (With the exception of Kampolow). The 
results of this investigation show, the blood levels of lead in studied animals is in the 
acceptable range. Also, proximity to urban areas is more important factor for increasing blood 
lead levels than age, sex, breed, and drinking water sources.
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