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اندازه گیری برخی الکترولیتها و پارامترهای بیوشیمیایی در مایع کیست
هیداتیک کبد و ریه گاو در شهر اراک
گرجی
(تاریخ دریافت 9/5/6؛ تاریخ پذیرش )91/6/21

چکیده:
بیماری کیست هیداتید ناشی ازمرحله الروی اکینو کوکوس گرانولوزوس بوده که هنوز هم یکی ازعوامل مهم ایجاد
کننده معضالت اقتصادی و بهداشتی در نواحی مختلف جهان و ایران است .یک بررسی مقایسه ای برخی پارامترهای
بیوشیمیایی و الکترولیتی مایع کیست هیداتیک کبد و ریه گاو در اراک صورت گرفت .از اسفندماه  3333تا اردیبهشت
ماه  3331مجموعا  85نمونه کیست هیداتیک گاوی شامل  33نمونه کیست ریه و  72نمونه کیست کبد گاو از
کشتارگاه اراک جمع آوری شد .میزان کلسیم  ،فسفر ،تری گلیسرید و پروتئین براساس خاصیت جذب نوری در مایع
کیست ریه و کبد اندازه گیری و به ترتیب مقادیر 7.3 ، 1 ،7/3و  33برحسب میلی گرم در دسی لیتر برای ریه و، 3 ،7
 7.5و  31برحسب میلی گرم در دسی لیتر برای کبد ،به دست آمد .مقایسه و تجزیه و تحلیل نتایج ،توسط آزمون
آماری  Independent T testبا سطح اطمینان  %38و دقت  5/58نشان داد که هیچ اختالف آماری معنی داری بین
سطح این پارامترها در مایع کیست کبد و ریه گاو وجود ندارد .بنابراین به نظر میرسد تنها یک سویه اکینوکوکوس،
کبد و ریه گاوهای کشتاری در اراک را آلوده میکند ولی نیازمند بررسی نمونه های بیشتری در این زمینه و در مناطق
مختلف استان می باشد.

کلمات کلیدی :مایع کیست هیداتیک ،پروتئین ،کلسیم ،گاو ،اراک
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مقدمه
سستودها  Cestodشاخه ای از کرمهای پهن
 Platyhelminthesمیباشند که از نظر بهداشت
انسان و دامها دارای اهمیت فراوانی هستند.
سستودها از نظر تکاملی پست ترین کرمها هستند
زیرا فاقد دستگاه گوارش ،دستگاه تنفس و گردش
خون هستند .آنها دارای یک اسکولکس Scolex
یا سر برای چسبیدن به روده میزبان نهایی هستند
که در سستودهای حقیقی دارای چهار بادکش و در
سستودهای کاذب دارای دو شکاف طولی بنام
بوتریاست .بدنه دارای تعداد زیادی بند است که
مجموعه آنها را استروبیال  Strobilaگویند.
سستودها هرمافرودیت هستند یعنی در بندهای
بالغ خود هم دستگاه تناسلی نر و هم ماده را دارا
هستند و در چرخه زندگی خود نیازمند یک میزبان
واسط واسطند که بر حسب جنس و گونه کرم ،بند
پا یا یک پستاندار میتواند باشد .سیستی سرکوئید
سرکوس
سیستی
،Cysticercoid
 ،Cysticercusسنوروس  Coenurusو کیست
هیداتیک ،انواع مراحل الروی سستودهای حقیقی
است که در میزبان واسط آنها تشکیل می شود
(.)Chiodini et al.,2003
سستودهای حقیقی دارای  6خانواده مهم از
نظر پزشکی و دامپزشکی هستند شامل
،Mesocestoididae
مزوسستوئیده
آنوپلوسفالیده  ،Anoplocephalidaeداوه نئیده
 ،Davaineidaeدیله پیدیده ،Dilepididae
هیمنولپیده  Hymenolepididaeو تنی ایده
 .Taeniidaeاکینوکوکوس Echinococcus
یک سستود کوتاه قد از خانواده تنی ایده است که
در روده کوچک سگ سانان زندگی میکند و
مرحله الروی آن بنام کیست هیداتیک Hydatic
 cystدر اندامهای داخلی مانند کبد ،ریه و یا مغز و
عضالت میزبان واسط شامل نشخوارکنندگان اهلی

و وحشی ،جوندگان ،تک سمها و انسان بطور
اتفاقی ،تشکیل می گردد ( Chiodini et
.)al.,2003
هیداتیدوزیس یک بیماری ناشی از مرحله
الروی سستود کوتاه قد روده کوچک سگ سانان
یعنی اکینوکوکوس گرانولوزوز است که عمدتا در
کبد و ریه میزبانان واسط شامل انسان و سایر
پستانداران و پرندگان و جوندگان تشکیل میشود
این بیماری از انتشار جهانی برخوردار است و در
کشور هایی که دامپروری در آنها رواج دارد ،شایع
بوده و در خاورمیانه ،هند ،آمریکای جنوبی
واسترالیا اندمیک است ( Youngster et
.) al,2002
چهار گونه از اکینوکوکوس وجود دارد شامل
گرانولوزوز ،multilocularis ،granulosus
 oligartusو ،E. Vogeliولی بیشترین شیوع که
در همه جهان گسترش دارد مربوط به گرانولوزوز
است(.)D’Alessandro et al.,2008
میزان شیوع هیداتیدوزیس در نشخوارکنندگان
ایران توسط محققان کشور در سالیان اخیر در
نقاط مختلف کشور بررسی و نتایج متفاوتی به
دست آمده است .بیماری باعث خسارات اقتصادی
به صورت مستقیم و عیر مستقیم به صنعت
دامداری در ایران و بسیاری از نقاط جهان میشود
( .)Eslami,1996کیست عمدتا در کبد  %07و
بعد در ریه  %11و به مقدار کمتر در سایر ارگانها
شامل مغز  ،کلیه  %عضالت و استخوانها تشکیل
میگردد ( ،. ;Rahdar et al ., 2008اسالمی
 . )2700،در مایع کیست هیداتیک یک سری مواد
الکترولیت و بیوشیمیایی حیاتی وجود دارد که
نقش مهمی در بیولوژی انگل ایفا میکنند .سطح و
میزان این مواد ممکن است در مناطق مختلف و
برحسب سویه انگل متفاوت باشد.
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از آنجا که وجود این مواد در مایع کیست برای
رشد و نمو کیست ضروری است بنابراین مطالعه
این مواد از نوع تقابل بین انگل و میزبان میتواند
فهم درستی به ما بدهد از طرفی از آنجا که
مطالعات چندانی در این زمینه در کشور صورت
نگرفته بررسی این موضوع بدیهی است لذا هدف
مطالعه حاضر اندازه گیری برخی عناصر مانند
کلسیم و فسفر و منیزیم و همینطور تری گلیسرید
و گلوکز در مایع کیست هیداتیک کبد و ریه گاو
است.

مواد و روشها
نمونه برداری
با مراجعه متوالی به کشتارگاه اراک طی مدت
 7ماه از اسفندماه  2797تا اردیبهشت ماه 2791
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مجموعا  55نمونه کیست هیداتیک گاوی شامل
 72نمونه کیست ریه و  10نمونه کیست کبد گاو
جمعآوری شد .هرمرحله حدود  27کیست تهیه و
بالفاصله به آزمایشگاه مرکزی بخش خصوصی
شهرستان اراک انتقال داده می شد .تیغه اسکالپل
را با شعله اجاق گازی حرارت داده بعد روی کیست
میگذاریم تا استریل شود بعد از آن محل استریل
توسط سرنگ مایع کیست را در حدود 2تا 1میلی
لیتر آسپیره کرده در لوله آزمایش ریخته و پس از
سانتریفیوژ دور  2577به مدت  5دقیقه مایع رویی
را در لوله اپندورف  1میلی لیتری ریخته و روی آن
یک برچسب زده و شماره گذاری مینمودیم و در
دمای انجماد منفی  27تا زمان شروع آزمایش
نگهداری میکردیم (جدول.)2-7

جدول .1نمونه های جمع آوری شده

نوع کیست
قطر کیست

تعداد کیست کبدی

تعداد کیست ریوی

جمع نمونه

قطر کمتر از  1سانتیمتر

6

22

20

قطر بیش از  1سانتیمتر

21

10

12

جمع نمونه

17

75

55

اندازه گیری کلسیم
با روش فتومتری و با استفاده از Arsenazo
است .کلسیم با این ماده در اسیدیته( )PHطبیعی
کمپلکس آبی رنگ می دهد که شدت رنگ با
غلظت کلسیم رابطه مستقیم دارد و براساس میزان
جذب نوری )OD( optical densityاندازه
کلیسم مشخص میشود .کیت از شرکت پیشتاز
طب تهیه شده است.
اندازه گیری فسفر
براساس فتومتری است.در این آزمایش در
حضور اسید سولفوریک  ،فسفات با مولیبدات
آمونیوم تشکیل کمپلکس آمونیوم فسفومولیبدات

می دهد .کیت از شرکت پیشتاز طب تهیه شده
است.
اندازه گیری تری گلیسرید
با روش هیدرولیز توسط یک آنزیم بنام لیپو
پرونئین لیپاز ،ابتدا تری گلیسرید ،به گلیسرول،
دی هیدروکسی استون فسفات و پراکسید
هیدروژن تبدیل میشود .بعد پراکسید
هیدروژن) )H2O2در حضور آنزیم پراکسیداز ،با
دو ماده -1آمینوفنوزون و -1کلروفنل واکنشی داده
که حاصل آن تولید ماده قرمز رنگی بنام
کوئینونمین  Quinoneimineاست که با روش
فتومتری جذب نوری اندازه گیری میشود.
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پروتئین با ماده ای بنام پیروگالول رد
مولیبدات پیوند خورده و ایم کمپلکس باعث جذب
نوری در طول موج 507تا  677نانومتر میگردد.
در این طول موج ،هرچه غلظت پروتئین بیشتر
باشد ،جذب نوری هم افزایش می یابد.

 2797تا اردیبهشت ماه  2791جمع آوری شد که
از این تعداد  17نمونه کیست کبد و  75نمونه
کیست ریه بوده است .همینطور بر اساس قطر
کیست از کل  55نمونه 20 ،نمونه کیست با قطر
کمتر از  1سانتیمتر و  12نمونه کیست با قطر
بیش از  1سانتیمتر بوده است.

تجزیه و تحلیل داده ها

نتایج اندازه گیری کلسیم ،فسفر ،تری

مجموع داده های ثبت شده در فرمهای ثبت
اطالعات را با استفاده از آزمون آماری student
 T. testو سطح اعتماد  %95و دقت P< 7/75
تجزیه و تحلیل کرده و نتایج ثبت شد.

گلیسرید و پروتئین در مایع کیست کبد و ریه

اندازه گیری پروتئین

گاو
همانطور که در جدول  1نشان داده شده است،
میانگین اندازه کلسیم  ،فسفر ،تری گلیسرید و
پروتئین در مایع کیست کبد گاو به ترتیب برحسب
میلی گرم  51 ، 7 ،1و  26برآورد شد .همینطور
میانگین اندازه کلسیم ،فسفر ،تری گلیسرید و
پروتئین در مایع کیست ریه گاو به ترتیب برحسب
میلی گرم  91 ، 1 ،1/7و  29برآورد شد.

نتایج
ارزیابی قطر نمونه ها
بر اساس جدول  2مطالعه حاضر تعداد 55
نمونه کیست هیداتیک از گاوهایی که در کشتارگاه
اراک ،کشتار شده در فاصله زمانی از اسفندماه

جدول  .7میانگین اندازه کلسیم  ،فسفر ،تری گلیسرید و پروتئین در مایع کیست کبد و ریه گاو

نوع کیست

فسفر

کلسیم

میانگین

تری گلیسرید

میانگین
اندازه(میلیگرم)

انحراف
معیار

اندازه(میلیگرم)

کیست کبد

7

2

7

1

کیست ریه

1/7

7.2

1

7

پروتئین

انحراف
معیار

میانگین
اندازه(میلیگرم)

انحراف
معیار

میانگین
اندازه(میلیگر
م)

انحراف
معیار

1.5

21

26

6

1.9

27

29

6
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Independent T test تجزیه و تحلیل نتایج با آزمون
 نتایج تست آماری.7 جدول
Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

ca

p

TG

Pr

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

t-test for Equality of Means
95%
Confidence
Interval
of
the
Difference
Mean Std. Error
Difference Difference
Lower
Upper

F

Sig.

t

df

Sig.
(2tailed)

.010

.000

-.017

32

.000

-.01286

.00000

-1.00000

1.00000

-.016 22.000

.000

-.01286

.00000

-1.00000

1.00000

32

.000

.00000

1.04193

-1.00000

2.00000

.000 31.000

.000

.00000

.00000

-1.00000

2.00000

.000

32

.000

9.00000

21.00000 -35.05506

53.00000

.000 31.000

.000

9.00000

20.00000 -32.00000

50.00000

32

.000

3.00000

2.00000

-1.03301

8.00000

1.000 27.000

.000

3.00000

2.00000

-1.08750

8.00000

1.000

4.000

.018

.000

.046

.000

.000 1.000

دیگری منفی است پس فرض برابری میانگین
دوجامعه رد نمی شود بنابراین اختالف آماری
معنی داری بین میانگین کلسیم در مایع کیست
.)P<0/05( کبد و ریه گاو دیده نشد

مقایسه کلسیم در مایع کیست کبدی و ریوی
گاو
 و1-1 براساس تست آماری مطابق جدول
 چون7.75  و دقت%95  با سطح اطمینان2 نمودار
حداقل و حداکثر فاصله اطمینان یکی مثبت و

35
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نمودار .3مقایسه میانگین سطح کلسیم در مایع کیست کبدی و ریوی گاو

مقایسه فسفر در مایع کیست کبدی و ریوی
گاو
براساس نتایج ،میانگین فسفر در مایع
کیستهای ریوی  1و در مایع کیستهای کبدی 7
گزارش شد یعنی در کیستهای ریوی سطح فسفر
بیشتر از کیستهای کبدی مشاهده شد .ولی آنالیز
تست آماری مطابق جدول 1و نمودار 1با سطح

اطمینان  %95و دقت  7.75چون حداقل و حداکثر
فاصله اطمینان یکی مثبت و دیگری منفی است
پس فرض برابری میانگین دوجامعه رد نمیشود
بنابراین اختالف آماری معنی داری بین میانگین
فسفر در مایع کیست کبد و ریه گاو دیده نشد.
(P<0/05

نمودار .7مقایسه میانگین سطح فسفر در مایع کیست کبدی و ریوی گاو
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مقایسه تری گلیسرید در مایع کیست کبدی و ریوی گاو
براساس نتایج ،میانگین سطح تری گلیسرید در مایع کیستهای ریوی  91و در مایع کیستهای کبدی 51
گزارش شد یعنی در کیستهای ریوی سطح تری گلیسرید بیشتر از کیستهای کبدی مشاهده شد .ولی آنالیز
تست آماری مطابق جدول  1-1و نمودار -7-1با سطح اطمینان  %95و دقت  7.75چون حداقل و حداکثر
فاصله اطمینان یکی مثبت و دیگری منفی است پس فرض برابری میانگین دوجامعه رد نمیشود بنابراین
اختالف آماری معنی داری بین میانگین تری گلیسرید در مایع کیست کبد و ریه گاو دیده نشد)P<0/05( .
3
2.9
2.8
2.5

2

1.5

1

نمودار .3مقایسه میانگین سطح تری گلیسرید در مایع کیست کبدی و ریوی گاو

مقایسه سطح پروتئین در مایع کیست کبدی
و ریوی گاو
براساس نتایج ،میانگین سطح پروتئین در مایع
کیستهای ریوی  29و در مایع کیستهای کبدی 26
گزارش شد یعنی در کیستهای ریوی سطح
پروتئین بیشتر از کیستهای کبدی مشاهده شد.
ولی آنالیز تست آماری مطابق جدول  1و نمودار1
با سطح اطمینان  %95و دقت  7.75چون حداقل و
حداکثر فاصله اطمینان یکی مثبت و دیگری منفی
است پس فرض برابری میانگین دوجامعه رد نمی-
شود بنابراین اختالف آماری معنی داری بین
میانگین سطح پروتئین در مایع کیست کبد و ریه
گاو دیده نشد.
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نمودار .1مقایسه میانگین سطح پروتئین در مایع کیست کبدی و ریوی گاو

بحث
کیست هیداتید یکی از بیماریهای دامی است
که فاقد عالئم بالینی اختصاصی میباشد و معموال
تشخیص قطعی آن درکالبد گشائی و یا بازرسی
پس از کشتاردام صورت می گیرد ( JUBB et
.)al.,1993
انسان و نشخوارکنندگان و تک سمها میزبان
واسط بوده و کیست هیداتیک عمدتا در کبد و ریه
آنها و بطور کمتر در سایر ارگانهای آنها تشکیل
میشود .ایران به عنوان یکی از مناطق آندمیک
بیماری هیداتیدوزیس شناخته شده است و میزان
آلودگی انسان در ایران  7/6تا  2/1به  27777می
باشد .میزان شیوع آلودگی به سستود اکینوکوکوس
در سگهای مناطق مختلف ایران از  %5تا %19
متفاوت است .گوسفند با  ، %55شتر  %07و گاو

 %29کیستهای بارور  ،مهمترین میزبان واسط این
سستود محسوب میشوند ( .) Rokni,2009در
بررسیهای انجام گرفته درایران میزان آلودگی
گوسفند و بز بین 2/5تا  26/51درصد ،گاو  6تا
 27/51درصد ،گاومیش  50/06درصد و و شتر
بین 22/1تا  61درصد گزارش شده است
(سعیدی .)2707،شناسایی ترکیبات مایع کیست
هیداتیک برای تعیین سویه های مختلف
اکینوکوکوس در مناطقی مانند ایران که بیماری
آندمیک است ،بسیار سودمند است همینطور
شناسایی ترکیبات مایع کیست هیداتیک برای
شناسایی نیازهای انگل برای رشد و تکثیر مفید
است و ما را در تبیین راههایی برای پیشگیری از
انگل کمک می کند (.)Rahdar et al.,2008

؛ اندازگیری برخی الکترولیتها و پارامترهای بیوشیمیایی در مایع کیست هیداتیک کبد و/...

مطالعات نشان میدهد که اختالفات کیفی و
کمی قابل توجهی در متابولیسم کیست هیداتیک
دربین حیوانات مختلف و انسان وجود دارد
( .)Farayha and Haddat 1980وجود
اختالف در ترکیبات بیوشیمیایی کیست هیداتیک
انسان و سایر دامها  ،نشان داده که امکان وجود
سویه های مختلف اکینوکوکوس گرانولوزوس ،در
انسان و سایر دامها وجود دارد ( Sharif et al.,
.)2004
مطالعه حاضر به منظور بررسی کلسیم ،فسفر،
پروتئین و تری گلیسرید در مایع کیست هیداتیک
ریه و کبد گاوهای کشتاری کشتارگاه اراک صورت
گرفت .سطح این ترکیبات در مایع کیستها  ،بر
اساس روش جذب نوری اندازهگیری و میانگین
اندازه کلسیم ،فسفر ،تری گلیسرید و پروتئین در
مایع کیست کبد گاو به ترتیب برحسب میلی گرم
 1.5 ، 7 ،1و  26ودر ریه گاو به ترتیب ، 1 ،1/7
 1.9و  29برآورد شد.این نتایج توسط آزمون
 Independent T testبا سطح اطمینان  %95و
دقت  7/75با هم مقایسه شد که اختالف معنی
داری بین کبد و ریه گاو در هیچکدام از این
متغیرها دیده نشد.مطالعات متعددی در این زمینه
در نقاط مختلف کشور و جهان صورت گرفته است.
در مطالعه ای در عراق میزان پروتئین و تری
گلیسرید در مایع کیست هیداتیک گاو بیشتر از
سایر دامها وبه ترتیب  196.05و 771/12
 μg/mgگزارش شده است (. )Abady,2008
در بررسی ترکیبات مایع کیست هیداتیک در
گوسفندان کشتارگاهی در اهواز میزان کلسیم
 9/97و فسفر  7/9گزارش شده است و سطح این
عناصر در پروتواسکولکس بیشتر از مایع کیست
است (.)Rahdar et al.,2008
دریک بررسی پروتئینهای مایع کیست هیداتیک
ریه و کبد گاو با روش جذب نوری مقایسه شد و
نتایج نشان داد که پروتئینهای مایع کیست
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هیداتیک ریه ( )7/79بطور قابل توجهی از نوع
کبدی ( )7/1بیشتر است در حالیکه در مطالعه
حاضر این اختالف ناچیز و فاقد معنی آماری بود
))Meduri et al., 1990
در مطالعه ای در ترکیه ترکیبات مایع کیست
هیداتیک در گوسفندان و گاوهای کشتارگاهی
بررسی و نتایج نشان داد که میانگین پروتئین در
ریه و کبد گوسفند به ترتیب  16/2و  12/1میلی
گرم در دسی لیتر و در گاو  5/2و  27/1میلی گرم
در دسی لیتر و میزان تری گلیسرید در کیست ریه
و کبد گوسفند به ترتیب  1/5و  1/9میلی گرم در
دسی لیتر و در گاو  1/9و  1/5میلی گرم در دسی
لیتر گزارش شد .میزان پروتئین در مایع کیست در
گوسفند بیشتر از گاو ولی میزان تری گلیسرید آنها
تفاوت معنی داری ندارد (.)Refik et al.,2002
در مقایسه با مطالعه ما  ،میزان تری گلیسرید
در گاوهای کشتارگاهی اراک به ترتیب در کیست
هیداتیک ریه و کبد  1.9و  1.5میلی گرم در دسی
لیتر و میزان پروتئین در گاوهای کشتارگاهی اراک
به ترتیب در کیست هیداتیک ریه و کبد  29و 26
میلی گرم در دسی لیتر بود که بسیار بیشتر از
میزان مقادیر مذکور در مطالعه ترکیه نشان
میدهد وبنابراین به نظر میرسد یا مربوط به
اختالف سطح عناصر موجود در گیاهان مراتع ایران
و ترکیه است و یا نشان از وجود اختالف در سویه
انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس است.
در مطالعه ای در کنیا نشان داده شده که
سطح لیپیدها در مایع کیست هیداتیک بز بیشتر از
گوسفند و کمتر از گاو است و میزان تری گلیسرید
و پروتئین انسان و گوسفند بیشتر از گاو گزارش
شده است ( .)McManus ,1981در مطالعه ای
در ایران (کرمان)  ،ترکیبات تری گلیسرید و
پروتئین  ،کلسیم  ،پتاسیم و سدیم در مایع کیست
هیداتیک ریه گوسفند  ،گاو  ،انسان با شتر مقایسه
و نشان داده که در ایران دو سویه گوسفندی و
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شتری از اکینوکوکوس گرانولوزوس وجود دارد.
میزان کلسیم  ،تری گلیسرید و پروتئین در گاو به
ترتیب  7/71 ، 7/27 ، 2/15نشان داده شده است
( . )Radfar and Iranyar ., 2004که در
مقایسه با مطالعه ما بسیار کمتر است که ممکن
است به خاطر اختالف تحت سویه انگل یا به خاطر
اختالف در روش اندازه گیری باشد.
در یک بررسی در استرالیا ،میزان پروتئین،
چربی و کربوهیدراتهای موجود در کیستهای بارور
و غیر بارو ریه و کبد گاو با هم مقایسه شد و نتایج
نشان داد که میزان پروتئین تام در هردو نوع
کیست اختالف قابل توجهی ندارد ولی دو پارامتر
دیگر اختالف قابل توجهی را نشان داد بطوریکه
میزان کربوهیدراتهای کیست بارور ( )5/27بسیار
بیشتر از کیست غیر بارور ( )2/07بود و همینطور
میزان چربی کیست بارور ( )2/51بسیار بیشتراز
کیست غیر بارور ( ) 7/19بود ( Irabuena et
 .)al.,2000از نظر پروتئین با مطالعه ما
همخوانی دارد.
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