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چکیده  
ارزن یکی از گیاهانی است که به فراوانی در ایران کشت می گردد و مواجهه گله های گوسفند با این مزارع هرساله موجب مسمومیت ها و تلفات 
و خسارات عمده می گردد. عالیم مسمومیت با ارزن بعلت انسداد مجاری صفراوی است و عالیم حساست به نور بیشترین نمود را در حیوان دارد. 
علت اصلی انسداد مجاری صفراوی در این مسمومیت، وجود مقادیر سمی از ساپوژنین های استروییدی  در ارزن است. ساپوژنین ها در بدن حیوانات 

به مشتقلت گلوکورونیدِی اپسیمیالژنین متابولیزه می شوند و در مجاری صفراوی رسوب می نمایند و باعث انسداد مجاری صفراوی می شوند. 
در این گزارش، تعداد 170 رأس گوســفند پس از چرا در پس چر یک مزرعه ارزن دچار مســمومیت شــدند که تعداد 7 رأس دام تلف شدند. 
عالیم مشاهده شده در حیوانات مبتال، شامل بی حالی و بی اشتهایی و طیفی از نشانه های حساسیت به نور از سرخی و تورم پوست  تا زخم شدید 

در نواحی متأثره بود. 
بررسی پارامترهای بیوشیمیایی در حیوانات مبتال، افزایش گاماگلوتامیل ترانسفراز )GGT( و کاهش پروتیین تام سرم بعلت عدم کفایت کبدی 

را نشان می دهد. عالوه بر این افزایش میزان بیلی روبین تام بعلت عدم دفع مناسب بیلی روبین از مجاری صفراوی نیز مشخص است. 
گله از مزرعه دور شــد و ســرم درمانی و تزریق کلســیم و منیزیم و فسفر نیز در حیوانات صورت پذیرفت و پس از یک هفته بهبودی در گله 

مشاهده گردید.
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ارزن proso millet کــه تحــت عنــوان گاورس نیــز در ایران شــناخته 

می شــود، یکی از محصوالتی اســت که ساالنه و بصورت وسیعی در ایران 

)Panicum miliaceum( کشت می گردد. ارزن گیاهی است یک ساله 

  18 cm که تمایل رشــد در آب و هوای نسبتاًً گرم دارد. طول ساقه گیاه به

تا 21 می تواند برســد.گاهی اوقات پس ار برداشــت محصول، مزرعه برای 

چرای دام ها به دامداران اجاره داده می شود. عالوه بر این گاهی اوقات قبل از 

برداشت محصول نیز گوسفندان بصورت اتفاقی به مزارع ارزن دسترسی پیدا 

می کنند و این می تواند منجر به بروز مســمومیت با ارزن در حیوانات گردد 

)7(. گزارشــاتی از مسمومیت با گونه های مختلف ارزن در سراسر دنیا ارایه 

شده است.  P.colaratum و P.virgatum می توانند ایجاد حساسیت با 

نور با منشا کبدی نمایند )6(.

P.dichotomiflorum و P.schinzii می توانند برای گوسفند و گاو 

نیز مسمومیت زا باشند. در ایران گونه Panicum Miliaceum بصورت 

وسیعی کشت می شود و گزارشاتی از مسمومیت با آن در گوسفند وجود دارد 

)4،7(. عالیم بالینی مســمومیت با ارزن بیشتر به حساسیت به نور ناشی از 

انسداد مجاری صفراوی، اختالل کارکرد کبدی و کلیوی برمی گردد. عالیم 

بالینی با ســرخی و التهاب پوست آغاز می شود و در ادامه، ادم زیرپوستی و 

زخم در پوست نمایان می گردد و در صورت ادامه روند، حتی به کنده شدن 

پوست منجر می گردد. ترس از نور و اشک ریزی و کدورت قرنیه نیز از دیگر 

عالیم می باشند. معموال در مخاطات و حتی مناطق بدون رنگدانه و پوشش 

پوست حیوان زردی مشخص و واضحی نمایان است. خارش نیز می تواند در 

برخی حیوانات دیده شود. عالیمی نظیر افزایش ضربان قلب و تنفس نیز در 

حیوانات بیمار نمایان است. در صورت شدت مسمومیت، مرگ نیز رخ خواهد 

داد. عالیم مسمومیت با ارزن در گوسفند بسیار مشابه با عالیم مسمومیت با 

خارخسک در گوسفند می باشد )7(.

 عامل اصلی مسمومیت، ساپونین هایی هستند که نهایتًا باعث القای 

کالنژیت می شوند )3(. ارزن حاوی مقادیر سمی از ساپوژنین های استروییدی 

است. ساپوژنین ها در بدن حیوانات به مشتقلت گلوکورونیدِی اپسیمیالژنین 

متابولیزه می شــوند و با گلوکورونیک اســید اتصال یافته و پس از اتصال با 

کلسیم، نهایتًا در مجاری صفراوی رسوب می نمایند و باعث انسداد مجاری 

صفراوی می شوند )5(. 

یافته های بالینی
صاحب گله گوسفندی به تعداد 170 راس از منطقه اکبر آباد بیرجند از 

خراسان جنوبی با شکایت مرگ گوسفندان مراجعه نمود. در معاینه بالینی، 

حیوانات به شــدت بی حالی و ضعف را نشــان می دادنــد. طوری که برخی 

حتی توانایی نگهداری سر را نیز نداشتند. 8 رأس حیوان زمینگیر بودند که 

بعد از بلند کردن آن ها و پس از چند لحظه ایستادن می نشستند و سر خود 

را روی زمیــن قــرار می دادند. تعداد تلفات 7 رأس بود که تلف شــدگان در 

بازه ســنی بین 1 الی 3 سال بودند. موردی جهت کالبد گشایی موجود نبود 

ولی به گفته دامدار الشــه ها امعا و احشایی کامالًً زرد رنگ بودند. حیوانات 

مبتال به شدت وزن از دست داده بودند و فاقد اشتها بودند ولی تمایل برای 

نوشیدن آب وجود داشت. حرکات دستگاه گوارش در مبتالیان کاهش یافته 

بود و یا کامالًً متوقف شده بود. تعدا ضربان قلب و تنفس حیوانات افزایش 

یافتــه بود و رنگ زرد مخاطات در نگاه اول جلب توجه می نمود. دمای بدن 

طبیعی بود. در یک حیوان ادم گوش ها و زیر فک مشــخص بود. در سابقه 

درمانی حیوانات، برای مبتالیان از کاربیزول و بوتالکس و تتراسایکلین ده 

درصد استفاده شده بود وعالوه بر عدم دریافت پاسخ مناسب، وضعیت بالینی 

مبتالیان بدتر شده بود.

در پرسش از دامدار در مورد جیره دام ها به چرای مستمر یک هفته ای 

گوسفندان از مراتع ارزن ) در اصطالح محلی گاورس( اشاره شد.

آزمایشات تشخیصی
آزمون ادرار با استفاده نوار ادراری در همه موارد اعم از گلوکز و پروتئین 

منفی و PH  بین 7 و 8 بود و اوروبیلینوژن منفی بود. 

نمونه هــای خون از حیوانات دریافت و پس از اخذ ســرم، فاکتورهایی 

نظیر گاما گلوتامیل ترانسفراز )GGT(، کلسیم )Calcium(، پروتیین تام 

)Total protein(، بیلی روبین تــام )Total Bilirubin( و نیتروژن اوره 

خون )BUN(  مورد بررسی قرار گرفت )جدول 1(.

مقدمه

جدول 1. بررسی بیوشیمیایی نمونه های خونی گوسفندان مسموم.

mg/( نیتروژن اوره خون
)dL

)mg/dL( کلسیم )g/dL( پروتیین تام  )mg/dL( گاماگلوتامیل ترانسفراز بیلیروبین تام
)U/L(

229/677/41/1572گوسفند شماره 1

4622/068/42/9187گوسفند شماره 2

13013/065/40/98162گوسفند شماره 3

629/277/16/9249گوسفند شماره 4

6513/517/073/65167/5میانگین

29-0/325-90/1-126/7-2011/5-8مقادیر طبیعی
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پس از تشخیص و دور ماندن از مرتع ارزن و سرم درمانی )دکستروز 50 

درصد، ml 50 یک روز و دکستروز 10 درصد برای دو روز( و تجویز کلسیم 

فسفر منیزیم برای یک روز و بهبود جیره حیوانات طی یک هفته به لحاظ 

عالیم بالینی وضعیت بهتری را نشان می دادند و تلفات قطع شد.

ارزیابی نهایی
طــی مصرف مواد گیاهــی، کلروفیل از بافتهای گیاهی رها می شــود 

و تحت تأثیر فعالیت میکروارگانیســم های شــکمبه، متابولیت هایی نظیر 

فیلواریتریــن تولید می شــوند که پس از چذب، طی جریــان صفراوی دفع 

می شــوند. زمانی که روند دفع صفرا دچار اختالل گردد این متابولیت ها در 

بدن تجمع می یابند و با تابش نور خورشید به پوست، واکنشهای حساسیت 

به نور در حیوان بروز می یابد. این عالیم شــامل ســرخی و التهاب پوســت 

است که در ادامه ادم زیرپوستی و زخم و حتی کنده شدن پوست نیز ممکن 

اســت رخ دهد. ترس ازنور و اشــک ریزی و کدورت قرنیه نیز ممکن است 

رخ دهد )1(. 

عــالوه بر عدم دفع فیلواریترین، عدم دفع مؤثر بیلی روبین نیز به این 

مسأله دامن می زند. التهاب پوست بیشتر در نواحی بدون رنگدانه و با موی 

کمتر مشــهود است. خارش از دیگر عالیم بیماری است که می تواند ناشی 

از تجمــع فیلوایتریــن در بافتهای جلدی و یا عدم کارکرد کبدی باشــد. در 

مســمومیت با ارزن بعلت التهاب و انســداد مجاری صفراوی بعلت تجمع 

کریســتالهای متشکله از گلوگورونوییدهای ساپوژنین و اپی سارساپوژنین، 

یک حساسیت به نور رخ می دهد و این التهاب مجاری صفراوی می تواند در 

ادامه منجر به بدکاری کبد نیز گردد )2(.  

عــالوه بر این رخداد مشــکالت کلیوی نیز محتمل اســت. گیاهانی 

 Narthecium نرگــس مردابــی ،Agave lecheguilla نظیــر آگاو

ossifragum و خارخسک tribulus terrestris نیز همانند ارزن حاوی 

ساپونین های استروییدی هستند )9(.

 Panicum miliaceum عالوه بر ساپونین های استروییدی، حاوی 

اگزاالت نیز می باشد و می تواند در اسب ایجاد استیودیستروفی فیبروزا نماید 

 .)10(

افزایش آنزیمهای کبدی نظیر گاماگلوتامیل ترانسفراز )GGT( در نتایج 

این گزارش می تواند مؤید رخداد یک مشکل کبدی باشد. کاهش پروتیین 

تام سرم یکی از تبعات عدم کفایت کبدی است.  عالوه بر این افزایش میزان 

بیلی روبین تام بعلت عدم دفع مناسب بیلی روبین از مجاری صفراوی است. 

Badiei  و همکاران در ســال 2009 نشــان دادند که مسمومیت تجربی با 

ارزن در گوسفندان می تواند باعث افزایش در میزان گاماگلوتامیل ترانسفراز 

)GGT(، آلکالین فسفاتاز )ALP(، آسپارتات آمینوترانسفراز )AST(، نیتروژن 

اوره خون )BUN(،کراتینین و بیلی روبین تام )Bill( در مقایسه با گوسفندان 

گروه کنترل گردد )1(. 

در مطالعه ای که در  سال 2016 در خراسان جنوبی صورت پذیرفت نیز 

افزایش میزان ALP  و AST در گوســفندانی که تحت مسمومیت تجربی 

با ارزن قرار گرفته بودند مشاهده گردید کاهش پروتیین سرمی در گزارش 

حاضر می تواند نشاندهنده نقص کارایی کبدی باشد و این کاهش پروتیین 

در مطالعات قبلی نیز به ثبت رسیده است )8،10(

در ایران مســمومیت بــا ارزن گاه و بیگاه در گله های گوســفند اتفاق 

می افتد و آگاه کردن دامداران از این مسمومیت و مشکالت آتی ناشی از آن 

می تواند منجر به کاهش خسارات ناشی از آن گردد.

تقدیر و تشکر
با تشکر از گروه سم شناسی و علوم بالینی دانشکده دامپزشکی دانشگاه 

سمنان.

تعارض در منافع
بین نویسندگان  هیچ گونه تعارض در منافع  گزارش نشده است.

مرتضی کیوانلو و همکاران،   مسمومیت با ارزن در گوسفند
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Abstract:
Different species of Panicum have been reported as a cause of photosensitization in sheep, 

horses, cattle and goats. P. miliaceum grows across different regions of Iran. This plant may 
contain toxic levels of hepatotoxic steroidal sapogenins. Sapogenins are metabolized in ani-
mals to glucuronide conjugates of epsimilagenin which are crystallized in bile, leading to bili-
ary blockage, cholangitis and secondary photosensitization. 

An outbreak of poisoning was observed in a flock of 170 fat-tailed sheep grazing on pasture 
of proso millet (P. miliaceum) in Birjand, South Khorasan province of Iran. Affected animals 
showed tachycardia and tachypnea. Anorexia, reduced rate and amplitude of ruminal move-
ments up to ruminal stasis were observed. Severe head swelling and marked icterus in mucous 
membranes were observed. Seven affected sheep died. 

Serum biochemical parameters were analyzed. Marked elevation of BUN, total bilirubin, 
and the activities of GGT and high level of Ca2+ were observed in comparison with normal 
ranges. 

High levels of GGT activity indicates biliary lesions and BUN elevation in serum is prob-
ably due to renal failure and both are consistent with exposure to P. miliaceum.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Biochemical analysis of blood samples.


