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فراوانی سنگهای صفراوی در گاومیشهای کشتاری در کشتارگاه تبریز و ارتباط آن با
برخی فراسنجههای کبدی
بهرام عمواوغلیتبریزی ،*1سیامند باستانی ،2شیرکوه عباسی حاجیآباد ،2محمد

مرادیان2

 -1دانشیار گروه علوم درمانگاهی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -3دانشجوی دکترای دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتb_tabrizi@iaut.ac.ir :
(دریافت مقاله 93/11/14 :پذیرش نهایی)94/5/32 :

چکیده
کبد یکی از فعالترین و بزرگترین ارگانهای بدن است .یکی از وظیفههای مهم کبد دخالت در متابولیسم چربیهاا تولیاد صافرا و
دفع مواد زائد از طریق آن است .هدف از این مطالعه بررسی فراوانی سنگهای صفراوی در گاومیشهای کشتاری شهرستان تبریاز و
ارزیابی برخی فراسنجههای کبدی آنها میباشد .در این مطالعه از تعداد  011رأس گاومیش در محدوده سنی  4-5سال نمونه خون قبل
از کشتار و نمونه کیسه صفرا بعد از کشتار اخذ گردید .از نمونه خون سرم جداساازی و فراسانجههاای کلساترول تاریگلیسارید
آسپارتات آمینوترانسفراز آالنین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز به روش رنگسنجی اندازهگیری شد .کیسه صفرا باز شده و از نظار
وجود و عدم وجود سنگ و تجزیه آزمایشگاهی ارزیابی شدند .از تعداد  011رأس  01رأس مبتال به سنگ کیسه صفرا بودند که جنس
سنگها به ترتیب کلسیم بیلیروبینات کلسیم فسفاته کلسترول و کلسیم اگزاالته بود .از فراسنجههای مطالعه شده کلسترول آسپارتات
آمینوترنسفراز آالنین آمینوترانسفراز وآلکالین فسفاتاز افزایش معنیدار داشتند .نتایج مطالعه نشان داد سنگهای صفراوی میتوانند مانع
دفع صفرا شده و در نتیجه به کبد آسیب برسانند.
کلید واژهها :سنگ صفراوی گاومیش فراسنجههای کبدی خون ایران.

مقدمه

بخشها

دستگاه گوارش
غوو،ر

سئو ال رخو ،هضو ،ذو،

تشکیل ش ه رست کو شواسل دهوا ،لقو

سوارد

کانال گارشش و رن رمهای فرعو بواده و کبو کو رز

و دفووم سووارد زرئ و س و باش و ا ر ووت دسووتگاه رز

رنو رمهووای فرعو سهوو ،آ ،بو شو اش سو شودا کو رز
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سه،تر ت رع ال کب ترشح صفرر رسوتا صوفرر دو ع ول
چرب و دفم

سه ،رنجام س ده ک ک ب هض ،و ذ،

چن ت فرآوشده زرئ سه ،رز خا ،ک سه،تر ت آ ،بیق -
شوبیت س باش ()Guyton and Hall, 2006ا

شنگ رن ها کقئوترول چربو
ققیوووا

رسوالح سیو ن

فئوفاتاز

بیقووو شوبووویت و فئوووفالیوی ها سووو باشووون

()Ruckebusch et al., 1991ا واشهری رز سوارد سو
درشو

و

نیز با صفرر دفم س شان ا کاتیا،ها شاسل س ،

صفرر دش دو سرلق تاسط کب ترشح س شادا صفرری

تاسی ،کقئی ،و آنیا،ها شاسل ب کربنات کقر و رسوالح

رولیو تاسووط هواتاسوویتهووای کبو ی ترشووح سو شوواد

صفرروی نیز ذزو ترکیبات صفرر سو باشون ( Mayene,

()Guyton and Hall, 2006ا صووفرری تالیو شو ه رز

)1994ا رسالح صفرروی دش سقالهای کب ی رز کقئترول

کانالیکالهای صفرروی سجاشی هر نگ و سجرری

ساخت س شوان و دش ذر وا ،ترشوح رسوالح صوفرروی

ذر وا ،سو ابو ( Guyton and

کقئترول نیز ب درخل صفرر ترشح س گورددا هوی نواع

طر

صفرروی بویت لابوال

)Hall, 2006ا سوس ر ت سجاشی ب هو ،ستلول شو ه و

ع ل و ژهری برری وذواد کقئوترول دش صوفرر شوناخت

سجرری کب ی شر س سازن ک صفرر شر رز کب خاشج س -

نش ه رست و کقئترول صرفاً یشساز رسوالح صوفرروی

کن ا سجورری کبو ی وس رز دش افوت صوفرری سجورری

سوو باشوو ()Guyton and Hall, 2006ا دش لالووت

سیئتیک رز کیئ صفرر تحت عنار ،سجرری کق وگ بو
س ت دورزده ردرس سیابو (ربررهی و

)0931ا آنواتاس

کیئ صفرر و سجاشی رصق آ ،دش رکثر درمها سشاب هو،
رستا د ارشه کیئ صفرر فاقو غو ه رسوت بو رسوتثنا
نشخارشکنن گا ،ک غ دی رز ناع ساکاسو

غیرطبیی

کقئترول س کت رست شسا

کرده و سونگ

صفرروی کقئترول شر تشکیل ده ا شرر ط سختقفو کو
س تارنن ساذب شسوا
ذ،

بیش رز ل آ

کقئوترول شوان عباشتنو رز
صفرر ذ،

بیش رز ل رسوالح

سوروزی و

صفرروی و لئیتیت رز صفرر ترشح بیش رز ل کقئترول

ا سختقط درشن (شضوائیا)0931 ،ا صوفرر سوا ی رسوت

ر یتقیام کیئ صفررا کقئترول شوروع

صاف سیال زشد طال

ا سبز شنگ و تقخ سوزه کو دش

ئتان رشر ،گاناگا ،ب لالوت رسوی ی و بیشوتر ققیوا
رست ()Ruckebusch et al., 1991ا صفرر

دش صفرر و رلتها
ب شسا

س کن و سی االً بقاشهوای کقئوترول ستیو د

کاچک بر شوی سطح سخاط ا دش شوی خشرت کاچوک

ک ب طاش

شساب بیق شوبیت (کو خواد نتیجو غیرسوزدوج شو ،

س روم ترشح س شاد س تارنو دش کیئو صوفرر خخیوره

گقاکاشونی و بیق و شوبوویت سحقووال تاسووط آن وز ،هووای

سو  ،کقور و

باکتر ال هئتن ) تشکیل س ده ا ر ت خشرت بیقو شوبویت

بیشتر رلکترولیتهای کاچک د گر ب طاش س روم تاسوط

بیشوتر

شواد ()Guyton and Hall, 200ا آ
سخاط کیئ صفرر ذ،

ب ناب خاد ب عنار ،هئت هوا

بورری شسوا

س شان و سوا ر رذوزر شواسل

کقئترول ع ل س کنن و بقاشهوا بوزشگتور سو شوان ا

رسالح صفرروی کقئترول لئیتیت و بیق شوبیت شر تغقیظ

ه چنیت ا،های کقئی ،ک سی االً ب سیزر ،ن برربر ا

( 38دشصو ) و

بیشتر دش کیئ صفرر تغقیظ س شان غالباً دش سنگهای

سارد ذاس ( 01دشص )ا ع هتر ت سوارد ذاسو ساذواد

صفرروی شسا

س کنن و آ،ها شر ب صاشت سنگهوای

دش آ ،شوواسل رسووی های صووفرروی لئوویتیت ساسوویت

لاذب رشی ر کس دش س آوشن ب طاشی ک سو توار،

س کن ا ترکیبات صوفرر عباشتنو رز آ
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ر ت سنگها شر دش عکسهای شرد اگررف شک ،سشواه ه

بی رز لخت ش  ،با رسوتفاده رز دسوتگاه سوانتر فیاژ بوا

کورد ()Guyton and Hall, 2006ا فررورنو سونگهوای

سرعت  9111دوش دش دقیق ب سو ت  01دقیقو سورم

صفرروی شنگ رن ری دش گاسفن ر ،ب وفاش د ه س شاد

سورم

آ،ها ذ رسازی ش و فررسونج هوای بیاشوی یا

ک با تج م ز اد بیق شوبیت تام دش صفرر سرتبط س باش

شاسل کقئترول تریگقیئور

()Radostits et al., 1991ا سنگهوا عال و ه چوا،

بووواال لیووووا روت یت بوووا درنئووویت وووا یت آسوووواشتات

کالیک صفرروی کالو سیئوتیت لواد و سوزست رقوا،

آسیناتررنئفررز آالنیت آسیناتررنئفررز و آلکوالیتفئوفاتاز

رنئ ردی و انکررتیت لاد شر نشوا ،سو دهنو ا کالیوک

بو و شو

رسووووکتافتاستری بوووا رسوووتفاده رز دسوووتگاه

صفرروی رختلاص تر ت و سشخصتر ت عالست سونگ

رسوکتافتاستر  T80ساخت چیت و کیت ز ئوت شوی

کیئ صفرر س باش ک ب طاش ناگهان شروع س شاد و
س کت رست ب س ت ک رل چهاش ساعت ردرس اب کو
بوو توو ش

ووا بوو طوواش ناگهووان تخفیوو

سوو ابوو

()Ruckebusch et al., 1991ا
ه ف رز ر ت سطالی رشز اب فاکتاشهوای بیاشوی یا

رن رزهگیری ش ن (رطیاب

لیووا روت یت بوا درنئویت

)0931ا

کیئ و هووای صووفرر ووس رز ذ رسووازی رز کب و ها ب و
آزسا شگاه سنتقل ش و سحتا وات آ،هوا سواشد سشواه ه
قررش گرفت و سارشد سثبت ثبت ش ن ا سنگهوا وس رز
ذ رسازی شئتشا و خشک ش ه و با رسوتفاده رز کیوت

کب و تییویت فررورنو و نواع سونگهوای صوفرروی دش

تجاشی تجز سنگ دشسا ،کاو ب شو

گاوسیشهای کشتاشی دش کشتاشگاه شهر تبر وز دش سوال

ناع سنگها تشخیص درده ش ن ا

 0931س باش ا

تحلیل آماری :دردههوا بوا رسوتفاده رز نورم رفوزرش SPSS

آساشی  T-testساشد ورکاوی آساشی

و رر ش  01و شو

مواد و روشها
دش ر ت سطالی ک دش سوال  0931دش کشوتاشگاه تبر وز

آنالیز شوی یا

قررش گرفتن ا برری رشز واب رشتبواط بویت فررسونج هوا رز
شو

 correlationرستفاده گرد ا

صاشت گرفت رز  011شأس گاوسیش بالغ ذنس نور دش
سح وده سنّ  1-5سال ن ان خا ،و کیئ صفرر رخو،
ش ا گاوها
و آ،ها

ک فاق سنگ صفرر بادن ب عنوار ،سوال،
ک درشری سنگ بادن ب عنار ،تی اش رنتخا

یافتهها
دش ر ت برشس رز 011شأس گاوسیش کشوتاشی تیو رد
 01شأس سبتال ب سنگ کیئ صفرر بادن کو شویاع آ،

ش ن ا الزم ب خکر رست برری ذقواگیری رز خطوا ربتو ر

 01دشص باده رستا ترکیبات ک دش سونگهوای صوفرر

با رسوری شنگآسیزی گاوسیشها قبل رز کشوتاش شو اشه-

د هش ن

دش ذ ول  0رشرئ ش ه رستا ن ای ظواهری

گ،رشی و بی رز استکن بالفاصق کیئو هوای صوفرر

رز ک کیئ صفرری لاوی سنگ و ه چنیت سنگهوای

ذ ر و ش اشهگ،رشی ش ن ا
ن ان های خا ،بوا شورر ط رسوتر ل رز وش و ودرج بوا

صفرروی گزرش

ش ه بو ترتیوب دش شوکلهوای  0و 1

نشا ،درده ش هرن ا

رستفاده رز سرنگ ب سق رش  01سیق لیتر رخ ،گرد نو و
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جدول  -1میزان ترکیبات اندازهگیری شده در سنگهای کیسه صفرا در گاومیشهای کشتاری شهرستان تبریز
ترکیبات موجود در نمونهها

میزان وقوع

بیقیروبینات کقئی،

 11دشص

کقئی ،فئفات

 91دشص

کقئترول

 11دشص

کقئی ،رگزرالت

 01دشص

برشسووو سقووواد ر سووورس آنوووز ،هوووای آسوووواشتات

درشت ()p<1/15ا رطالعات سربواط بو فررسونج هوای

آسیناتررنئفررز آالنیت آسیناتررنئفررز و آلکالیت فئوفاتاز

کب ی دش ذ ول  1آوشده ش ه رست.

دش گروه بی اش رفزر ش سین درشی نئبت ب گوروه سوال،
جدول  -2مقادیر سرمی فراسنجههای ارزیابی شده در گاومیشهای سالم و بیمار
فراسنجههای کبدی

کقئترول()CHOL
تری گقیئیر

mg/dl

)mg/dl (TG

لیوا روت یت با درنئیت باال

)mg/dl (HDL

لیوا روت یت با درنئیت ا یت
آسواشتات آسیناتررنئفررز
آالنیت آسیناتررنئفررز
آلکالیت فئفاتاز

)mg/dl (LDL

)U/L (AST

)U/L (ALT

)U/L (ALP

سالم

تیمار

38/11±0/111a

51/51±1/511b

90/51±3/511

11/51±0/511

13/11±1/111

13/111±0/111

09/511±1/511

3/51±0/511

39/11±1/111a

51/11±9/111b

090/51±3/511a

11/51±9/511b

158/51±1/511a

018/11±8/111

 :a,bحروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف آماری معنیدار میباشد ()p<1/15ا

( )r =34 p>1/15و  )r =19 p> 1/15( ALPشر نشا،
برشس رشتباط بیت فررسنج های رشز اب شو ه بوا وذواد

درد رسا رشتباط بیت ذنس سنگها و فررسونج هوا د و ه

سنگ وذاد رشتباط بیت ALT )r =05 ،p>1/15( AST

نش ا
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شکل  -1نمای ظاهری از کیسه صفرای متسع شده به وسیله سنگهای

شکل  -2نمای ظاهری از سنگهای صفراوی مشاهده شده

صفراوی

بحث و نتیجهگیری
گزرششات ک

کقئووی ،کقئووترول و کربنووات کقئووی ،رز سوونگهووای

دش رشتباط بوا سونگ کیئو صوفرر دش

صفرروی ذ ر ش هرن (خاک

)0931ا دش ر ت برشس ن

لیارنات وذاد درشدا دش ر ت برشس ک برری رولویت بواش

تنها بیقیروبینات کقئی ،و فئفات کقئوی ،بقکو کقئوی،

دش شهرستا ،تبر ز رنجام ش ه رست ب برشسو فررورنو

رگزرالت و کقئترول رز سنگها ذ ر ش ن کو ر وت رسور

سوونگهووای صووفرروی دش گوواوسیشهووای کشووتاشی دش
کشتاشگاه تبر ز و فررسنج های سرس سرتبط با سنگهوا
ردرخت ش ا

س تارن دش رشتباط با ناع شو

ساشد رستفاده باش .

هالینیووواس سیتقو و رسوووت کو و دش صووواشت کو و
نشخارشکنن ه با سوارد درنو ری ز واد تغ ،و شواد سونتز

بووا تاذوو بوو خلاصوویات سوونگهووای صووفرروی

کقئترول کاهش و دش صاشت تغ ،و رز عقافو خشوب

نشخارشکنن گا ،ک قئ ت رعظ ،سارد تشکیلدهن ه آ-،

ز اد سیزر ،کقئوترول سورم و کقئوترول صوفرری آ،هوا

ها شر بیقیروبینات کقئی ،تشکیل س ده س تار ،ذونس

رفووزر ش سوو ابوو ()Holtenius, 1989ا ر ووت نکتوو شر

سنگها شر رز ناع سنگهای شنگ رن ری درنئتا با ر نکو

س تار ،دلیل لضاش کقئترول دش سونگهوای صوفرروی

سحققیت د گر نیز ذنس سنگهوا شر دش نشوخارشکنن گا،

درنئت ز رر هر عاسق ک باعث رختالل دش تخقی صوفرر

کردهرن ول ذنس سونگهوا

و ا ناع ترکیبات کیئ صفرر شاد س تارن عاسق برری

رز ناع شنگ رن ری گزرش

دش گزرششات آنوا ،وا فقوط رز نواع بیقو شوبویت رسوت

شسا

( )Wood et al., 1974و وا فقوط رز نواع رو یانوات

سیووزر ،کقئووترول سوورس دش درمهووای سبووتال ب و طوواش

کقئوی)Petruzzi et al., 1988( ،ا ه چنویت دش برشسو

سین درشی بیشتر رز درمهای سال ،باده رست ک س تارنو

د گری ک دش تهرر ،رنجام ش ه عوالوه بور بیقیروبینوات

دلیل لضاش ر ت ناع باش ا

ترکیبات طبیی آ ،ب لئا

آ ا دش ر ت سطالی
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عفانتهای سزست سجاشی صوفرروی و آلوادگ هوای
کو د گوور رز عقوول ر جوواد سوونگهووای

سووزست رنگقو

گرفت  00/10دشص گاسوفن ر ،بوالغ سبوتال بو سونگ
کیئ صفرر بادنو ()Pettruzi et al., 1988ا دشصواشت

شنگ رن و ری رسووت ()Mayene, 1994ا خوواک دش سووال

ک دش گزرششات سنتزش کو دش سوال  0391دش کالیفرنیوا

 0931سیزر ،وقاع رنگلهای د کروسوقیام دنو ش تیکام

صاشت گرفت رست  0/51دشص گاسفن ر ،بالغ ربتال ب

فاسیاال هواتیکا و رستیقز ا هواتیکا شر دش گاو و گاسفن ر،

سنگ شر نشا ،دردهرن ()Mentzer, 1934ا خواک نتوا

ر ورر 1 ،دشصو گوزرش

کوورد و دش بئویاشی رز سووارشد

ستفاوت نئبت ب سا ر سحققیت بو دسوت آوشده رسوتا

لضاش سنگ و رنگلها ب طاش تارم سشاه ه ش (خواک

وی دش گاسفن ر ،بالغ سیزر ،وقاع سنگهوای صوفرروی

 )0931دش برشس و لاضوور رنگقوو دش کب و و سجوواشی

شر  9/11دشص و دش گاوهوای بوالغ ر وت سیوزر ،شر 5/8
دشص گزرش

صفرروی سشاه ه نگرد ا

کرده رسوت (خواک

)0931ا دش برشسو

رفزر ش ست ک رز دال ل فررورن ر جواد سونگهوای

لاضر سیزر ،وقاع سنگ کیئ صفرر دش گواوسیشهوای

صوفرر دش بوالغیت سو باشو ()Mentzer, 1934ا ر وت دش

بالغ  01دشص گزرش

ش ا ر ت رختالف شر ب سنطقو ری

لال رست کو وود و ه کواشر ،دش سوال  0311دش 51

باد ،تشکیل سنگ صفرر نئبت س دهن ا رلبت تحقیقوات

دشص رز ذنیتهای  011تا  011شوزه سنگ کیئ صفرر

بیشتری با صاشت گیرد تا سشوخص گوردد کو دلیول

کوردهرنو ()Wood et al., 1974ا توروزی و

سنطق ری باد ،تشکیل سنگ صفرر چیئتا آ ا بو دلیول

شر گزرش

ه کوواشر ،دش سووال  0333دش  1/1دشص و رز گاسووفن ر،
نابالغ سنگ کیئ صفرر شر گزرش

کردنو ( Pettruzi et

تغ ،با گیاها ،ا ب دلیول خلاصویات آ

آشواسی ن

ساذاد دش سنطقو رسوت؟ وا نحواه نگو درشی و سوارشد

)al., 1988ا دش صاشت ک سنتزش دش سال  0391دش هی

رلت ال د گر ه چوا ،بی واشیهوای سنطقو ری دش ر وت

ک رز برههوای سواشد سطالیو سونگ صوفرروی نیافوت

رشتباط دخیل رستا

()Mentzer,1934ا خاک دش  0/13دشص رز گاسوفن ر،
نابالغ و  9/11دشص گاسفن ر ،بالغ سنگ گزرش
دش لال ک دش هی
نش (خاک

کورد

ک رز گاسال هوا سونگ گوزرش

)0931ا دش سطالی لاضر ک برشسو شوی

سقاد ر سرس آنز ،هوای آسوواشتات آسیناتررنئوفررز و
آالنویت آسیناتررنئووفررز دش گووروه بی وواش دش ر ووت تحقیو
رفووزر ش سینوو درشی نئووبت بوو گووروه سووال ،درشدا
رزآنجا ک آنز  ،آالنیت آسیناتررنئفررز رختلاص بورری

گاوسیشهای بالغ رنجام ش ه رست سیوزر ،وقواع سونگ

کب و آنز  ،آسوواشتات آسینوا تررنئوفررز غیررختلاصو

گرد ا دش سارشدی کو سونگ صوفرر

س شاد و با تاذ ب ر نک هی گانو

 01دشص گزرش

وذاد درشت کب زشد شنگ ب نظر س شسی ا
عالوه بر عارسل ژنتیک

بی اشی عضالن دش درمهای ساشد سطالی وذاد ن رشت

ک رز عقول د گور تشوکیل

سوونگهووای شنگ رن و ری سنطق و ذغررفیووا

برری کب سحئا

بنابرر ت رفزر ش هر آنز  ،س کت رست دش نتیجو وذواد

س و باش و

سنگهای صفرروی و آسویب کبو ی ناشو رز برگشوت

()Mayene, 1994ا دش تحقیقات تروزی و ه کاشر ،ک

صفرر باش ا رفزر ش سین درش آلکوالیت فئوفاتاز دش گوروه

شوی شیاع کالو لیتیواز س گاسوفن دش ر تالیوا صواشت
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1394  بهار،33  پیاپی،1  شماره،9 دوره

 خکور شو ه شر،کو عالئو

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

بالین س با ئوت دش درمهوا

بی اش ر ت سطالی نیز گاره بر تواثیر صوفرر بور سجواشی

ر برشس بیشوتر دش ر وت،درشن ساشد تاذ قررش گیردا ل

 س باش ا، صفرروی و رفزر ش سرس ر ت آنز

زسین س تارن ب تشخیص زود هنگام سنگهوای کیئو
صفرر ک ک کن ا

 درد کو سونگ کیئو صوفرر دش،ر ت سطالی نشوا

نتا

گاوسیشهای ر ررنو وذواد درشد و بو هنگوام سیا نوات
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Abstract
The liver is one of the largest and most active organs of the body. One of the most important functions
of the liver is its involvement in lipid metabolism, production of bile and excretion of waste products
through bile. The purpose of the present research is to examine the prevalence of gallstones in the
buffaloes slaughtered in the city of Tabriz and to evaluate some of their hepatic parameters. In this study,
blood samples of 100 Buffaloes aged 4-5 years were taken prior to slaughter as well as their postmortem
gallbladder samples. The blood sera were isolated and parameters such as Cholesterol, triglyceride, AST,
ALT and ALP were measured by colorimetric method. The gallbladder specimens were opened and
evaluated for the presence or absence of stones. The laboratory analysis of gallstones was carried out
through biochemical kit method. Of 100 buffalos, ten were found to have gallstones, composed of
bilirubin calcium, cholesterol, calcium phosphate and calcium oxalate, respectively. Of the parameters
evaluated, cholesterol, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase and alkaline-phosphatase
levels had increased significantly. Gallstones can block bile excretion, thereby causing damage to the
liver.
Key words: Gallstones, Buffalo, Hepatic parameters, Blood, Iran.
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