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پورجعفر مهرداد •
شهرکرد  دامپزشکی دانشگاه دانشکده علوم درمانگاهی آموزشی  گروه
د هکرد ي ساعی سیاوش سید •
ارومیه دانشگاه دامپزشکی غذایی دانشکد ه مواد کنترل بهداشت و گروه تخصصی دکتراي دانشجوي

سرولوپالسمین میزان اندازهگیري
همبستگی بررسی و گوسفندان سرم،کبد وکلیه مس و

هرکرد  کشتارگاه در یاد شد ه فراسنجههاي

چکیده
وکلیه سـرم،کبد مس و سـرم سرولوپالسـمین میزان اندازهگیري هدف با مطالعه اي مس در گوسـفندان، وضعیت تعیین منظور به
رأس 104 از منظور بدین شـد. انجام گوسـفندان در مذکور فراسـنجههاي بین ارتباط بررسـی و شـهرکرد کشـتارگاه گوسـفند ان
از استفاده با کلیه و سـرم،کبد مس و سرولوپالسـمین میزان گرد ید. اخذ تصادفی کلیه به شـکل و نمونههاي خون،کبد گوسـفند،
سرولوپالسمین میزانهاي حداقل و حداکثر اند ازهگیري گردید. اتمی (ساندرمن و نوموتو)ودستگاه جذب فوتومتري اسپکترو روش
مس ،( 1/3 میلیلیتر(میانگین 39/ ±0 در میکرو گرم 0/6تا2/ 2 سرم )،مس 20/92 ± د سـیلیتر(میانگین 17/ 4 در تا29 میلیگرم 14
(میانگین 4/64 خشـک کیلوگرم ماده در گرم میلی تـا 36 10 کلیه مس ) و 343/15 (میانگیـن 139/74 ± ppm تـا 570 کبـد 87
مس و مس سرم کبد، مس و سرولوپالسمین سرم، مس و سرولوپالسمین بین همبستگی ضرایب گرد ید.همچنین تعیین ( 19/79 ±
0/426، 0/ 488 ،0/533، 0/572، ترتیب 0/941 به کلیه مس کبد با مس کلیه و ومس سـرم ،مس کلیه مس و سرولوپالسـمین کبد،
محدوده د اراي گوسفندان وکلیه سرم،کبد مس و سـرم سرولوپالسمین میزان میدهد نشان بررسـی نتایج گردید. تعیین و 0/288

است. پایین منطقه گوسفندان در مس کمبود خطر و طبیعی

سرم،کبد،کلیه سرولوپالسمین، مس، کلیدي: گوسفند، کلمات
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Measurement of ceruloplasimand copprr of Serum, Liver and kidney of sheep in Shahrekord slaughterhous 
By: M. Pourjafar , Department of Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, Shahrekord University, 
Charmahal&Bakhtiari Province, Shahrekord-Iran., and S.S. Saei Dehkordi., PhD Student of Food Hygiene, College of 
Veterinary Medicine, Urmia University , Azarbayjane-Gharbi Province, Urmia- Iran., 
In order to determine the copper status ,current study was carried out to measurement the amounts of ceruloplasmin 
and copper of serum, liver and kidney of sheep in Shahrekord slaughterhouse and to consider the correlation between 
the mentioned factors in sheep. To do this, in slaughtered sheep were measured and the correlation between the 
ceruloplasmin and copper of serum and between the copper of serum and copper of liver and kidney were determined. 
The sample collections were carried out from November to December 2003 in Shahrekord slaughterhouse. The amounts 
of ceruloplasmin and copper of serum, liver and kidney were measured, using Sunderman and Nomoto method and 
atomic absorption spectrophotometer, respectively. The minimum and maximum amounts of ceruloplasmin were 4 and 
29 mg/dl respectively (20.92 ± 4.17). The corresponding values for the copper of serum were 0.6 and 2.2 respectively 
(1.3± 0.39). The corresponding values for the copper of liver were 87 ppm and 570 ppm (343.61± 139.74) and the 
minimum and maximum amounts of kidney copper were 10 mg / kg DM and 36 mg / kg DM (19.79±4.26). There was 
a significant correlation (p<0.01) between ceruloplasmin and copper of serum (r = 0.941). There was also significant 
correlation (p< 0.01) between ceruloplasmin and copper of liver (r =0.572), copper of serum and copper of liver (r 
=0.533), ceruloplasmin and copper of kidney (r = 0.488), copper of serum and copper of kidney (r = 0.426) and copper 
of liver and copper of kidney (r =0.283), respectively. In conclusion the determined amounts of copper of serum, liver 
and kidney and the amount of ceruloplasmin were within the normal range. Finally, it can be concluded that the risk of 
copper deficiency is low in sheep in this area.

Key words: Sheep,Copper,Ceruloplasmin,Serum,Liver,Kidney

است گیاهان و بد ن دامها ضروري کمیاب و عناصر از یکی مس
ماهیچهها استخوان ها، درکبد، میتوان را مس عمده بخش .(3)
سایر اعضاء بیشتر از کبد موجود در مس ــت یافت، مقدار پوس و
عالیم با و کنند گان نشخوار نوزاد در عمدتاً مس کمبود است(1).
کمبود کم، لنگش، آتاکسی1 تظاهر مییابد(5). رشد نظیر بالینی
ــد ه ش تلقی در دام معدنی ــن کمبودهاي از مهمتری ــس یکی م
کمبود مس، عوارض ــت(4،2). از اس ثانویه و اولیه فرم د و ــه ب و
بین از قلبی، عضله استحاله استئوپروز2، خونی، کم زیاد، الغري
برد. نام میتوان و...را مثل تولید دستگاه د ر نقص میلین3، رفتن
فعالیت تداوم در اختالالتی است ممکن کمبود مس در همچنین
رخ د هد(12،10). خون انعقاد مکانیسم و تنظیم ــیتها ترومبوس
ــتئوکندروز4 اس مس، کمبود چار قرمز گوزن مفصلی درغضروف
است(13). شده گزارش کالژن5 و االستین ــد ناقص رش از ناشی
و کمبود مس دچار ــالههاي لکوسیتها6 درگوس کلی ــمارش ش
افزایش مولیبدنوم ــاي الق اثر د ر کمبود داراي ــفندهاي گوس نیز
مقدار ــد ه، ش ــخص مش ــان نس ا روي بر ). درتحقیقی مییابد(8
.( ــد (6 میباش طبیعی نوزادان کمتراز ــارس، ن نوزادان د ر ــس م

قابل ــیب باعث آس تجربی مس کمبود
ــلی ــتگاه تناس د س کارکرد در ــت برگش

روي ــر ب مطالعهاي د ر ــردد(15). میگ قوچها
ــکوپ میکروس ــیله بوس ــیکا س گوزن 13 ــاي کبده

منظم نا اشکال با ــا8 آس غول میتوکند ريهاي ، الکترونی7
سیتوکروم شامل مس حاوي د رآنزیمهاي دلیل بروز اختالل به
مشاهده سرولوپالسمین11، ــیداز10و اکس آمین مونو اکسیداز9 ،
آن دنبال و به مس کمبود اثر بررسی یک است(11). د ر ــده ش
و Trypanosoma lewisi انگل در برابر ــا کاهش مقاومت رته
.( است(7 ــیده رس اثبات به عفونت دوره در انگل تعداد افزایش
مناطق این زمینه در د ر جامع اطالعات وجود اینکه به توجه با
مس وضعیت بودن طبیعی یا کمبود از ــی بازتاب مختلف ایران،
زیانهاي ــه ب عطف و ــده ش تلقی ــه ــر منطق ه ــفندان د رگوس
عنصر، این ــود کمب دنبال به تولید کاهش از ــی ناش ــادي اقتص
جمع آوري ــیله وس به و مذکور اهدف تامین براي حاضر تحقیق

شهرکرد  ــفندان کشتارگاه گوس به مربوط نمونههاي ــی بررس و
صورت گرفته است.

مقدمه

... سرولوپالسمین میزان اندازهگیري

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

186 آبزيان و د ام امور در

1386 پاییز ،76 شماره

آبزيان و د ام امور در
187

انجام   روش
ــتارگاه در کش ــفند که گوس رأس 104 ــداد از تع هفته ــه ــدت س م د ر
گرفت. کلیه، انجام و خون،کبد ــامل ش نمونهگیري ــدند ش ذبح ــهرکرد، ش
و ــط توس و ذبح از قبل ــفندان12، گوس داج و ــد وری از ــون ــري خ نمونهگی
کبد از گرمی 10 نمونههاي ــتار، کش پس از گرفت. صورت خألدار نوجکت13
در آزمایشگاه، ــپس ــد. س ش منجمد فریزر در نمونهها گرد ید و جدا کلیه و
نمونههاي از د قیقه 10 در 1500 دور با ــانتریفوژ14و س ــتفاده از اس با ــرم س
جدا و هضم عمل از انجماد نمونهها کردن ــارج خ از گردید. پس جدا ــون خ
از بافت ــرم گ بدین منظور0/5 گرفت. بافتها صورت ــاي پروتئینه ــردن ک
و کلریک15 پر ــید اس ترکیب از میلیلیتر 1 با ــپس س توزین و کبد و کلیه
نمونهها گردید. آزمایش مخلوط لوله در ( به 7 3 ــبت نیتریک16(نس ــید اس
100 حمام آب د ر 16 ساعت) کل متوالی (در دو روز د ر ــاعت 8 س به مدت
(فاقد یون) مقطر آب از استفاده نمونه ها با حجم ــپس گرفتند.س قرار درجه
اتمی17(9670 جذب دستگاه از ــتفاده اس با گردید. سانتریفوژ و ــده ثابت ش
محلولهاي از ــتفاده اس با و نانومتر موج8/ 324 ل درطو ( -Shimadzu-Aa
مقدار اندازهگیري گرد ید . ــري اندازهگی نمونه ها مقدار مس مس، ــتاندارد اس
سرم میلیلیتر که0/5 تفاوت گرفت با این انجام فوق روش به نیز سرم مس
میزان شد. مخلوط اسید نیتریک و کلریک ــید پر اس میلیلیتر 0 /5 با مقدار
موتو19) نو و متري18 (ساندرمن روش اسپکتروفوتو با ــرم س سرولوپالسمین
شده، اندازهگیري پارامترهاي بین روابط بررسی منظور به ــد. ش اندازهگیري

گردید. استفاده کاي2 روش و همبستگی ازآزمون

نتایج
ــان را نش و کلیه ــرم،کبد مس س ــمین و سرولوپالس مقادیر ــدول1، ج
سرمی مس میزان داراي شده ــرمیاخذ س نمونههاي از درصد می دهد . 4/8
د اراي ــا نمونهه این از درصد ــر،47/1 در میلیلیت میکروگرم 0/7 از ــر  کمت
این درصد از و48/1 ــر لیت -7/ 0میکروگرم در میلی ــرمی1/2 مس س میزان
لیتر می لی ــرم در میکرو گ 1/2 ــرمیباالتر از س مس میزان ــا داراي نمونه ه
کبدي مس ــطح س داراي درصد 21/2 ــی مورد بررس گروه ــند. در میباش
200ppm باالتر از کبدي مس سطوح داراي د رصد 78/8 و 80- 200ppm
در عنوان کمبود به را 35ppm مقاد یر کمتر از اینکه به با توجه و ــتند هس
از مس مطمئن کبدي ذخیره یک که گرفت نتیجه ــر می گیرند ،میتوان نظ
کلیوي ــس م ــطح س داراي ــی بررس مورد گروه درصد از 12/5 دارد. وجود
57/7 12و /7-19 مس کلیوي ــطح س د اراي د رصد 29/8، از12/7 تر پایین
کیلوگرم ماده در ــرم گ میلی از19 باالتر ــوي کلی ــطح مس س د رصد داراي

سرولوپالسمین، مس بین ــتگی همبس ضرایب همچنین میباشند. ــک خش
ضریب همبستگی بین بیشترین میدهد. نشان کلیه مس کبد و سرم، مس
ضریب وکمترین ــده ش =r)دیده سرم(0/941 مس و سرم ــمین سرولوپالس

.( r= 0/283 )گردید مشاهده کلیه ومس کبد مس همبستگی بین

بحث
مس تعیین اساس بر گوسفند و گاو در مس کمبود آزمایشگاهی تشخیص
شده که مشخص حال امروزه هر به است. استوار مس کبد ، و پالسما20 یا سرم
وضعیت از اطمینان قابل شاخصهایی عنوان به تنهایی به سرم مس ــطوح س
واسطه به ــما پالس یا ــرم س مس گونه ها،مقادیر در تمام ــتند (10). نیس مس
تغییر میشوند (14). دچار بیماري و ــتنی آبس نمونه، نوع ــن، س مثل عواملی
مقادیر 0/7- و لیتر ــی میل در گرم میکرو 0/7-1 /2 ــرم س مس طبیعی مقدار
مینماید. مشکل را تفسیر این و میباشند مرزي میلیلیتر د ر میکروگرم 0/4 
لیترکمتر میلی در هر از 0/4 میکروگرم ــما پالس یا ــرم س مس غلظت هرگاه
محققین از عده اي آمد. به وجود خواهد جدي ــکل ش به کمبود مس ــد، باش
جهت مناسبی خون، اندیس و کبد مس همزمان که اندازهگیري دارند اعتقاد
دیگر می دهد. عدهاي حیوانات یک منطقه به دست در وضعیت مس از آگاهی
کبد مس از میزان استفاده بر را اشکاالتی داشته و متفاوت نظري محققین از
دیده شده که چرا مید ارند ، ابراز حیوان مس از وضعیت ارزشیابی خون در و
ــالم ظاهر س حیوانات به کبد د ر خون و ، مقدار مس موارد در پاره اي از ــت اس
مراحل از شاخصی بیشتر مس کبد .( طبیعی است(5 حد از کمتر مراتب به
درجه اول د ر مس باشد . آن کمبود نمایانگر که این تا ــت و تخلیه اس کاهش
دیگر گوسفند بافتهاي در مقدار کمتر به استخوان و مغز در آنگاه کبد و در
بسشتري ارزش تشخیصی کلیه قشر د ر موجود مس ــود. میزان میش ذخیره
و مقدار کم ــیار بس آن که محدوده تغییرات چرا ، کبد دارد مس به ــبت نس
گزارش ــک خش ماد ه از کیلوگرم میلی گرم در 12 /7 -19 ــاد ل مع کلیه ــس م
ــه در مقایس ــد باش میزان مس کلیه کمتر از 12/7 اگر بنابراین ــت. اس ــده ش
حیوان بدن در ــس کمبود م حضور براي اعتماد قابل ــاخصی کبد ش مس ــا ب
از که گرفته صورت مس برروي متعددي تحقیقات ایران در .( ــد(10 می باش
وقوع احتمال )تحت عنوان بررسی به تحقیق نوري(1377 میتوان جمله آن
تحقیق به منظور این گوسفندان اطراف مشهد اشاره کرد. در کمبود مس در
در برخی مرتعی ــه علوف و گوگرد خاك مولیبد نوم و ــس، م میزان از ــی آگاه
در چرا حال در کبد گوسفند ان خون و همچنین مس مشهد و اطراف مناطق
مورد ــی انزوئوتیک21 آتاکس وجود امکان و گرفته صورت کارهایی مناطق این
براي و همکاران علیدادي که د یگري مطالعه در قرار گرفت(5). خاص ــه توج

4 کلیه مس کبد 3 مس 2 سرم مس 1 سرولوپالسمین  

19/79 343/6 1/3 20/92 میانگین
4/64 139/7 0/3948 4/179 انحراف معیار

19/79 ± 4 /64 343/6 ± 139 /7 1/3 ± 0 /3948 20/92 ± میانگین 4/179 ± معیار انحراف

(n شهرکرد(104= کشتارگاه در شد ه کشتار کلیه گوسفندان ایرانی کبد ، سرم، مس مقادیر سرولوپالسمین جد ول1-

میلیلیتر در میکروگرم سرم 0/7-1/2 مس 2- مقادیر طبیعی لیتر در دسی میلی گرم 4/5-10 سرم سرولوپالسمین طبیعی مقادیر - 1
خشک. ماده گرم کیلو در میلیگرم 12/7 -19 کلیه مس طبیعی مقادیر و4- ppm 80- مس کبد 200 مقادیر طبیعی - 3
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در دادند، ارومیه انجام چراگاههاي ــفندان گوس د ر کمبود مس وقوع ــی بررس
تأکید گوسفندان مطالعه شده، مس در بالینی حضور کمبود تحت بر مجموع
کنش برهم بررسی در عربستان سعودي، و همکاران در یک Haroun .( شد(2
در کرده اند(9). اثبات نجدي22 گوسفندان در را مولیبدنوم و مس سطوح بین
در ــد ه ش حاصل از اطالعات ــی وضعیت مس بررس به منظور موجود ، مطالعه
همزمان استفاده کلیه، مس و ، مس کبد سرم مس سرولوپالسمین، با ارتباط
محدوده در مطالعه مورد جمعیت درصد حاصله، 4/8 نتایج ــاس اس بر ــد . ش
ــان نش که بودهاند لیتر در میلی میکروگرم تا 7/ 0 0 /6 بین و از0/7 ــر پایینت
مس کبدي بررسی مورد جمعیت درصد 21/2 ــت، مرزي اس وضعیت دهنده
ذخیره که دارند 200ppm باالي کبد ي مس ، درصد 78/8 و 80- 200ppm
به احتمال زیاد سرم در مرزي حالت بروز میدهد. ــان کبد نش در را مطمئنی
کننده مد اخله عوامل و گیاه و خاك وضعیت علت می تواند به و ــت اس ثانویه
مس کلیوي سطح داراي مربوطه جمعیت از درصد 12/5 مطالعه این باشد. در
بررسی این در میباشند. ــک ماده خش میلیگرم در کیلوگرم پایینتر از 12/7
منابع د ر د ارد. وجود سرم مس سرولوپالسمین و بین ــتگس همبس قويترین
تشابه نزدیکی نتایج تحقیق با که شده است ذکر گوسفند 0/92 ضریب در این
ضریب با مقایسه در سرم مس کبد و بین مس ــتگی همبس ضریب دارد(10).
همبستگی ضریب است. کمتر ــرم س ومس سرولوپالسمین بین ــتگی همبس
موجود مس مقاد یر ــه ب باتوجه ــد. میباش ضعیف کلیه مس کبد و مس ــن بی
این نتیجه به می توان سرم ــمین سرولوپالس میزان نیز و ،کبد وکلیه ــرم درس
چند وجود هر نمیبرند و رنج مس کمبود از شد ه کشتار گوسفند ان رسیدکه
در کمبودي ــد، ولی خطر چنین نمیباش مرتفع کلی طور کمبود به احتمالی

منطقه پایین است.

پاورقیها
1-Ataxia
2-Osteoprosis 
3-Demyelination
4-Osteochondrosis 
5-Elastin &Collagen 
6-Total leukocyte count 
7-E.M 
8-Giant mitochondria
9-Cytochromoxidase 
10-Monoaminoxidase 
11-Cerulloplasmin 
12-Jagular vein 
13- Venoject 
14- Centrifuge
15-Perchloric acid 
16- Nitric acid 
17-Atomic absorbtion 
18- Spectrophotometery 
19-Sunderman & Nomoto 
20-Plasma 

21-Enzootic ataxia 
22- Najdi 
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