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 جذب

گردد در همان ابتدا نوزاد از لحاظ مس اه مقادير زياد مس در آغوز سبب مي تواند صورت پذيرد، اين نحوه از جذب به همرها از طريق پينوسيتوز ميدر نوزاد تمامي گونهمس جذب 

مراحل بعدي زندگي به طور کامل مشخص نيست، اما از دو جزء تشکيل شده است، يکي فعال و اشباع شدني، ديگري غيرفعال و غيرقابل اشباع تامين گردد. مکانيسم دقيق جذب در 

(Bronner and Yost, 1985که )  س بدليل کمبود مبعيد است نشخوارکنندگان و غيرنشخوارکنندگان از اين منظر اختالف داشته باشند. حساس بودن نشخوارکنندگان نسبت به

(. پروتوزواهاي شکمبه به عنوان 4791شوند )ساتل، افتد، اين فرايندها سبب تجزيه منابع آلي و غيرآلي سولفور به سولفيد ميفرايندهاي هضمي است که در شکمبه اتفاق مي

ذف پروتوزواها سبب افزايش جذب مس گرديد. اغلب مسي که طي هضم کنندگان سولفيد از اهميت خاصي برخوردار هستند. در تحقيقات انجام گرفته مشاهده شد که حدتولي

اي شکمبه(، اين در حالي است که مس آزاد شده طي هضم پسBird, 1970گردد )شود به احتمال زياد به شکل رسوب سولفيد مس از دسترس جذب خارج مياي آزاد ميشکمبه

تواند درصد از مس خورده شده را جذب کند، بره از شير گرفته شده تنها مي 58تا  97تواند که بره شيرخواره مي حالي ممکن است به طور جزئي با ذرات هضم نشده باند شود. در

مپلکس شدن ک شوند. اين ترکيبات نه تنها سببها تشکيل مي(. زماني که جيره عالوه بر گوگرد غني از موليبدن نيز باشد، تيوموليبدات4791درصد را جذب کند )ساتل،  47کمتر از 

( تا اينکه 4758شود جذب مس بيش از پيش کاهش پيدا کند )پرايس و چسترز، (، اين امر باعث مي4759کنند )آلن و گاتورن، شوند بلکه پيوند آن با ذرات جامد را محکم ميمس مي

 درصد جذب شود.  4ممکن است فقط ميزان اندک 

 



 انتقال و جذب سلولي

امل گردد، که شاي جذب ميگردد. در کبد، مس طي يک فرايند دو مرحلهيان خون باب احتماال به ميزان زيادي از طريق پيوند آن با آلبومين تسهيل ميانتقال مس جذب شده در جر

هاي متفاوتي ها مسيرافتسازي در بو ذخيرهاتصال به گلوتاتيون و سپس به متالوتيونين است، پس از اين مراحل مس براي ترشح در صفرا، سنتز سرولوپالسمين )پروتئين اصلي ناقل( 

( ممکن است کارايي جذب کبدي مس Chen et al., 1995هاي دخيل در سنتز گلوتاتيون )(. در طي کمبود مس، افزايش در فعاليت کبدي آنزيمBremner, 1993) کندرا طي مي

هاي (. در نقاط ديگر بدن، جذب مس احتماال از طريق گيرنده4779رايسن، گردد )هارتمن و ونيش کارايي ميگونه که در معرض سلنيوم مازاد بودن سبب اين افزا را ارتقاء دهد، همان

  (.4771، سائنکو و همکاران، 4771آردل، گيرد )مکسرولوپالسمين در غشاهاي سلولي صورت مي

 هومئوستازي

 ينشخوارکنندگان ها بسيار متغير است؛بندي مس به دام افتاده در کبد در بين گونهگيرد، اما تقسيمتوسط ذخاير کبدي و دفع مس درون صفرا انجام مي م نوسانات مس در بدن غالباتنظي

ه کند بکه خطر کمبود آنها را تهديد نميگان غيرنشخوارکنندهاي کنند، در حالي که گونهکه در معرض کمبودهاي ناشي از محيط قرار دارند با تمايل زيادي مس مازاد را ذخيره مي

هاي مختلف تفاوت وجود دارد، گاو سريعتر از گوسفند از طريق همچنين در بين رسته (.4شکل دارند )راحتي مس مازاد را از طريق صفرا دفع کرده و سطح مس کبد را پايين نگه مي

طي تقليل ذخاير در نشخوارکنندگان، نرخ کاهش مس کبدي همبستگي مثبتي با غلظت مس کبد  (.Phillippo and Graca, 1983کند )دفع صفرايي ذخيره کبدي را محدود مي

ا هباشد. دفع مس از طريق ادرار معموال در تمام گونه(، که تاييدي بر کنترل هومئوستاتيک از طريق دفع صفراوي مي4759، فرويدنبرگر و همکاران، 4751دارد )ووليامز و همکاران، 

؛ مارسيليس و همکاران، 4795يابد )اسميت و همکاران، گيرد، هرچند در گوسفند تحت تاثير مصرف موليبدن افزايش ميدار کوچک و ثابتي است و تحت تاثير مس مصرفي قرار نميمق

4797.) 

 



 
 هاي حيواني در ذخيره مس در کبد متناسب با افزايش مس جيرهتفاوت گونه  -4شکل 

 مس کبد 

 شد.گرم مس در کيلوگرم ماده خشک کبد به عنوان نشانه کمبود در نظر گرفته ميميلي 17-18نجام گرديده بود، مقادير تحقيقات ابتدايي که روي گوسفند و گاو از شير گرفته شده ادر 

از  (.4759؛ ساتل، 4791کمتر باشد )اسميت و کوپ، درصد  98تواند يشد مشواهد بعدي نشان داد که اين مقدار که به عنوان شاخص کمبود در حيوانات معمولي در نظر گرفته مي

س و تسازي مس در بدن است، مقدار مس کبد شاخص مهمي براي بيان مراحل کاهش آن است تا شاخصي براي تشخيص کمبود آن )رادوستيآنجايي که کبد محل اصلي ذخيره

مکمل مس )سولفات مس و مس پروتئينات(  عهايي پرداختند که سطوح افزايشي از دو نوررسي وضعيت مس در ميش( در تحقيقي به ب4777اکرت و همکاران )(. 1777همکاران، 

تئينات تغذيه شد، شکل پرو کردند. طبق گزارش اين محققين اثر متقابلي بين سطح و نوع مس براي تراکم مس در کبد و کليه مشاهده شد. زماني که مقادير افزايشي مس بهدريافت مي



ي گيري کردند که مس پروتئينات زماني که در سطوح معمولمس کبد ميل به کاهش داشت اما با مقادير افزايشي مس به شکل سولفات افزايش يافت. اکرت و همکاران اينطور نتيجه

 دارد.تر نگاه ميسولفات مس سطح مس کبد را پايينشود نسبت به دارد، و زماني که در مقادير مضاعف تغذيه ميشود مس کبدي را در سطح باالتري نگه ميتغذيه مي

 

 هاي غيرکبديتوزیع مس در بافت

گرم مس در کيلوگرم وزن تازه ميلي 9/1و  4/1باشند )به ترتيب ها غني از اين عنصر ميقلب و کليه از مس وجود دارد، مخصوصا هاي بسيار متفاوتيهاي مختلف بدن غلظتدر بافت

کمبود مس سبب کاهش گسترده در تراکم  (.1شکل گردد )ترين منبع غير کبدي مس است و بطور نسبي مقادير زيادي در پشم ذخيره مي(. ماهيچه اصلي4751در گوسفند؛ گريس، 

( در تحقيقي بر روي بز انجام دادند 4151)(. پورجعفر و همکاران 4799گردد اما اين کاهش در کبد بيشترين ظهور را داشته و در مغز کمترين )ساتل و آنگوس، ها ميمس بافت

 گزارش کردند که بيشترين ميزان همبستگي بين مقادير مس سرم و سرولوپالسمين و کمترين همبستگي بين مقادير مس کبد و مس کليه بود.

 

 



 
 (.4777فته از آندروود و ساتل، توزيع مس در بدن گوسفند بالغ، مقادير نسبتاً زياد مس در پشم نيز نشان داده شده است )برگر -1شکل 
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