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چکیده
امروزه تشخیص دقیق بیماریهای کبدی نیازمند به کارگیری روشهای مختلف تشخیصی و پاراکلینیکی است .از گذشته
تشخیص دقیق بیماریهای کبدی چالشی جدی در طب انسان و حیوان بوده است .روشهای بیوشیمی بالینی به عنوان بخش
مهمی از روشهای تشخیصی بیماریهای کبدی مطرح است .ارزیابی عملکرد کبد از طریق اندازهگیری متغیرهای مرتبط با
فعالیت ترشحی کبد ،اعمال متابولیسمی و اندازهگیری فعالیتهای آنزیمهای کبدی صورت میگیرد .متاسفانه به علت ظرفیت
کارکردی باالی کبد نشانههای مرتبط با با بیماریهای کبدی زمانی ظاهر میشود که بخش عمدهای از بافت کبد آسیب دیده
باشد .لذا به کارگیری روشهای آزمایشگاهی حساس و در عین حال اختصاصی میتواند کمک شایانی در تشخیص به هنگام
بیماریهای کبدی داشته باشد .در حال حاضر تقریبا هیچ یک از آزمایشهای موجود از ویژگیهای یاد شده برخوردار نیستند.
به نظر میرسد استفاده از سایر روشهای تشخیصی اعم از سونوگرافی ،سیتولوژی و  ...رویکرد مناسبی در جهت تشخیص
بیماریهای کبدی باشد .مقاله حاضر تالشی در جهت به کارگیری صحیح آزمایشهای عملکردی کبد در تشخیص
بیماریهای کبد است.
واژههای کلیدی : :کبد ،تشخیص آزمایشگاهی ،آنزیم ،زردی

مقدمه
عملکرد کبد شامل گستره وسیعی از اعمال زیستتی ضتروری

غالبیت خون دریافتی کبد (  %70تا  ) %75از طریتق جریتان

برای حیات است .این اعمال شامل متابولیسم کربوهیدراتها،

خون پورتال است و ظرفیت کبد برای پاکستازی بستیاری از

لیپیدها ،پروتئینهتا ،هورمونهتا و ویتتامینهتا ،ستمزدایی و

مواد از جریان خون پورتال بر سایر وظایف کبد اولویتت دارد.

ترشح مواد زائد و سایر مواد سمی ،هضم ( به ویژه چربیها) و

به دلیل وظایف قابل توجه کبد هر گونه اختتالل در عملکترد

تولید اغلب فاکتورهتای انعقتادی استت .کبتد دارای سیستتم

آن میتوانتتد منجتتر بتته نتتتایج آزمایشتتگاهی غیتتر طبیعتتی

عروقی وسیعی میباشد و نه تنها خون سرخرگ کبدی ،بلکته

گستردهای شود.

خون سیاهرگ پورتتال را هتم دریافتت میکنتد .در حقیقتت
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شاخصهای آسیب هپاتوسیتها

تعداد سلولهای آسیب دیده است اما نمیتوان بته وستیله آن

آنزیمها در دو گروه اصتلی طبقهبنتدی میشتوند کته شتامل

به علت آسیب پی برد .میزان  ALTدر اثر یک آسیب حاد پس

آنزیمهای نشتی (آالنتین آمینوترانستفراز [ ]ALTو آستپارتات

از یتتک یتتا دو روز افتتزایش مییابتتد امتتا رونتتد افتتزایش در

آمینوترانستتفراز [ )]ASTاستتت کتته نشتتان دهنتتده آستتیب

بیماریهای انسدادی به کندی صورت میگیرد .اگتر آستیب

هپاتوسیتهاست و آنزیمهای القایی (آلکالین فسفاتاز []ALP

پیشرونده نباشتد فعالیتت  ALTدر طتی چنتد هفتته کتاهش

و گاماگلوتامیل ترانستفراز [ )]GGTکته بتا افتزایش تولیتد در

مییابتتد .افتتزایش مقتتادیر  ALTدر طتتی بهبتتودی ناشتتی از

هنگام القای آنزیمی همراه هستند.

آسیبهای کبدی هم رخ میدهد .علت عدم بازگشتت ستطح

آالنین آمینوترانسفراز :آالنتین آمینوترانستفراز ( )ALTکته در

آنزیمی به مقادیر طبیعی نیمه عمر باالی آن است که در سگ

گذشتتتته بتتته آن گلوتامیتتتک پیروویکترانسآمینتتتاز ()GPT

حدود  17تا  60ساعت و در گربه  3تا  5ساعت است .افزایش

میگفتنتتد جتتز آنزیمهتتای نشتتتی استتت کتته در ستتیتوزول

مقادیر  ALTدر آسیبهای مزمن کبدی متغیر استت و حتتی

سلولهای کبتدی بته فراوانتی حضتور دارد .در ستگ و گربته

ممکن است در محدوده نرمال باشد .کاهش میزان  ALTسترم

بیشترین غلظت  ALTدر هپاتوسیتهای اطراف ناحیه پورتتال

در بیماریهای مزمن کبدی پیشآگهی نامطلوب دارد و نشان

است و بنابراین جز موارد مورد ارزیابی در پانتل بیوشتیمیایی

دهنده کتاهش تعتداد هپاتوسیتهاستت ،در صتورتیکه یتک

این گونههاست .این آنزیم اختصاصی کبد نیست .گلبولهتای

کاهش آهسته اما ثابت در میزان  ALTدر بیمتاری هتای حتاد

قرمتتز و عضتتالت دارای مقتتادیر انتتدک آنتتزیم  ALTهستتتند و

کبدی معموال پیشآگهی مطلوب دارد.

آسیب به هر کتدام از آنهتا میتوانتد ستبب افتزایش جزئتی

آسپارتات آمینوترانسفراز :آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTکه

فعالیت  ALTسرم شود ( دو الی سه برابر حد نرمال) .به عنوان

به آن گلوتامیتک اگزالواستتات ( )GOTمیگفتنتد در مقتادیر

مثال آسیبهای تحت کشنده و نکروز عضالت سبب افتزایش

قابل توجهی در ناحیه پریآسینار کبد وجود دارد .اندازهگیری

مقادیر  ALTسرم خواهد شد .فعالیت ایزوآنزیم عضالنی کمتتر

 ASTبه عنوان شاخص آسیب کبدی هیچ ارجحیتی نسبت به

از ایزوآنزیم کبدی است ( فعالیت  ALTدر عضالت استکلتی و

اندازهگیری  ALTندارد اما بعضی معتقدند با توجه به ایتنکته

عضتالت قلبتی بتته ترتیتب  % 5و  % 25فعالیتت  ALTکبتتدی

این آنزیم در میتوکندری سلولهاست بنابراین آزاد شتدن آن

است) .با این وجود چون عضالت دارای حجم قابل توجهی در

مستلزم آسیب شدیدتر سلولی است .آزاد شدن آن در سرم در

مقایسه با حجم کبد هستند لذا عضالت هم میتواننتد منبتع

مقایسه با  ALTاغلب با تاخیر همراه است اما با توجه به نیمته

قابل توجه نشت  ALTبه خون باشند .در صورت افتزایش ALT

عمر کوتاهتر آن که در سگ حدود  4تا  12ساعت و در گربته

اندازهگیری سایر آنزیمهای سرم از جمله  ASTو کراتین کیناز

حدود  77دقیقه میباشد خیلی سریعتر از  ALTبه مقادیر پایه

( )CKکه مختص آسیبهای عضالنی است جهت تفکیک علت

برمیگردد AST .همچینتین در مقتادیر چشتمگیری در ستایر

افزایش کمک کننده خواهد بود.

بافتها اعم از عضالت ،گلبولهای قرمتز ،مغتز ،کلیته و قلتب

در سگ و گربه طیف وستیعی از بیماریهتا میتواننتد ستبب

وجود دارد .مهمترین علتل افتزایش  ASTآستیبهای کبتدی،

افتزایش  ALTسترم شتوند (جتدولهتای  1و  .)2هیپوکستی،

آسیبهای عضالنی (التهاب یتا نکتروز) و همتولیز وداروهتایی

تغییرات متابولیک که منجر به تجمع لیپیدها در هپاتوسیتها

نظیر کورتیواستروئیدها و داروهای ضد تشنج نظیر فنوباربیتال

میشوند ،توکسینهای باکتریها ،التهاب ،نئوپالزیهای کبد و

است .افزایش توام مقادیر  ALTو  ASTسرم مبتین ایتن استت

داروهتتا از جملتته داروهتتای ضتتد تشتتنج و کورتونهتتا و متتواد

که افزایش  ASTناشی آسیب کبدی است .اگرچه افتزایش آن

شیمیایی توکسیک میتوانند با آسیب به هپاتوستیتها ستبب

به نسبت  ALTاز ویژگی کمتری نسبت به آستیبهای کبتدی

نشت آنزیمی شوند .افزایش فعالیت سترمی  ALTمتناستب بتا

برخوردار است اما در گربه و سگ جهتت تشتخیص بعضتی از
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بیماریهای کبدی حساسیت باالیی دارد .به عنتوان مثتال در

شاخصهای انسداد مجاری صفراوی ( کلستاتیک)

گربههای مبتال به لیپیدوز کبدی  %89موارد ابتال با افتزایش

آلکالین فسفاتاز :آلکالین فسفاتاز ( )ALPیتک آنتزیم القتایی

مقادیر  ASTهمراه هستند در حالیکته افتزایش مقتادیر ALT

است که به غشای ستلولی متصتل استت و توستط بافتهتای

تنها در  %72موارد رخ میدهد.

مختلفی از جمله کبتد ،روده ،کلیته ،استتخوان وجفتت ستنتز
میشود .بیشترین میزان  ALPسرم منشا کبدی دارد .ایزوفترم

علل غیرکبدی افزایش آنزیمهای نشتی کبد ( ALTو )AST
التهاب
پانکراتیت
التهاب روده
التهاب عضالنی
عفونت
عفونت مجاری ادراری
اندوکاردیت
پنومونی
پریتونیت سپتیک

جفتی فقط در حیوانات آبستن استت ،فترم رودهای در ستطح

پیومتر
بیماریهای اندوکرین
کمکاری و پرکاری تیروئید
پرکاری آدرنال
دیابت ملیتوس
داروها
کورتیکواستروئیدها در سگ
داروهای ضد صرع
همولیز

پرزدار روده است و قستمت اعظتم آن بته داختل لتومن روده
ترشح میشود .به طور مشابه ایزوفرم کلیوی داخل ادرار ترشح
میشتتود و افتتزایش  ALPادرار شتتاخص بس تیار ختتوبی بتترای
آس تیبهای کلیتتوی استتت .می تزان ایزوآنتتزیم استتتخوانی در
حیوانتتات جتتوان در حتتال رشتتد و همچنتتین بیماریهتتای
استخوانی باال خواهتد بتود .نیمته عمتر ایزوفرمهتای جفتتی،
رودهای و کلیوی در سگ حدود  6دقیقه و نیمه عمر ایزوفترم

جدول  .1علل غیرکبدی افزایش آنزیمهای نشتی کبد

رودهای در گربته تنهتا حتدود  2دقیقتته استت ،بنتابراین ایتن

علل بالقوه افزایش فعالیت سرمی  ALTو AST

ایزوفرمها نمیتوانند علت افزایش آنزیمی سترم باشتند .نیمته

نکروز یا آسیب هپاتوسیتها :سیروز ،آسیبهای کبدی ناشی از
کورتیکواستروئیدها (درونزاد یا برونزاد) ،مسمومیت
دارویی/واکنشهای فردی (استامینوفن ،داروهای بیهوشی،
ترکیبات دارای آرسنیک ،کارپروفن ،دیازپام ،اگزازپام،
گریزئوفولوین ،ایتراکونازول ،کتوکونازول ،لوموستین،
فنوباربیتال ،فنیتوئین ،پریمیدون ،مبندازول ،متیمازول،
اکسیبندازول ،دیاتیلکاربامازین ،تتراسایکلین ،تریمتوپریم-
سولفادیازین) ،کمبود اکسیژن (نارسایی قلبی ،احتقان کبدی،
کم خونی) ،کمکاری تیروئید (گربه سانان) ،مسمومیت
(آفالتوکسین ،قارچ آمانیتا ،جلبکهای سبزآبی ،مس ،آفت
کشها ،آهن ،مس ،زایلیتول)
بیماریهای التهابی( هپاتیت ،کالنژیوهپاتیت)
عوامل عفونی :عفونتهای باکتریای رودهای باال رونده،
پریتونیت ویروسی عفونی گربهسانان ،ترماتودهای کبدی،
هیستوپالسموزیس ،لپتوسپیروزیس
عوامل غیرعفونی :آسیبهای کبدی ناشی از مس (نژادهای
بدلینگتون تریر ،دالمشن ،دوبرمن پینچر ،البرادور رتریور)،
هپاتیت مزمن با علل نامشخص
شانت پورتوسیستمیک
نئوپالزی
ضربه
آسیب و نکروزهای سلولهای عضالنی :دیستروفی عضالنی
گوشتخواران ،ایسکمی ،التهاب عضالنی

عمر سرمی  ALPکبدی در سگ حدود  70ساعت و در گربته
حدود  6ساعت است .به علت وجتود ایتن ویژگتی تنهتا ALP

کبدی و استخوانی در گربه و سگ و ایزوآنزیم القتایی توستط
کورتیکواستتروئیدها در ستگ ستبب افتزایش چشتمگیری در
فعالیت سرمی این آنزیم میشود .فعالیت سرمی افزایش یافته
 ALPمیتواند شاخص بیماری اولیه کبد و مجاری صتفراوی از
جمله انسداد مجتاری صتفراوی و نکتروز ستلولهای مجتاری
صفراوی باشد .ایزوآنزیم کبدی متصل بته غشتای ستلولهای
کبدی پس از آزادسازی ،به وسیله فستفولیپاز افتزایش یافتته
ناشتی از انستتداد مجتتاری صتتفراوی بتته فتترم محلتتول تبتتدیل
میشوند .فعالیت  ALPسرم اغلب در بیماران مبتال به انستداد
مجتتاری صتتفراوی بتته طتتور چشتتمگیری افتتزایش مییابتتد
(جدولهای  3و  .)4تصور میشتود  ALPحساستیتی معتادل
 %85در بیماریهای انسدادی کبد دارد .نیمه عمتر پتایین در
گربهها سبب میشود افزایش مقادیر آنزیمی  ALPدر مقایسته
با سگها بسیار کمتر باشد و بنابراین  ALPشاخص حساسی از
کلستاز در این گونه نیست .فعالیت سرمی افزایش یافتته ALP

نمیتواند بین کلستازهای داخل و ختارج کبتدی تمتایز قائتل
شود .افتزایش  ALPبته دنبتال آستیب کبتدی در مقایسته بتا

جدول  .2علل بالقوه افزایش فعالیت سرمی  ALTو AST
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افتتزایش شتتاخصهای آستیب هپاتوستیتها ( ALTو  )ASTبتتا

گاماگلوتامیلتراستتفراز ( )GGTجتتز آنزیمهتتای القتتایی استتت.

تاخیر صتورت میگیترد .علتت آن ایتن استت کته ستاخت و

بیماریهای حاد کبتدی میتواننتد ستبب افتزایش ستریع در

آزادسازی این آنزیم به جریان خون بته زمتان بیشتتری نیتاز

فعالی تت ستترمی  GGTشتتوند کتته احتمتتاال بتته علتتت آس تیب

دارد.

غشاهایی است که آنزیم به آنهتا متصتل شتده استت .اغلتب
بافتهای بدن  GTTرا سنتز میکنند اما قسمت عمتده آن در

داروهای رایج افزایش دهنده ALP

آزاتیوپرین
باربیتوراتها
سفالوسپورینها
سیکلوفسفاماید
داکسیسایکلین
استروژنها
گلوکورتیوئیدها
گریزئوفولوین
هالوتان
ایبوپروفن
متیمازول در گربهها

متوترکسیت
نیتروفوران
اگزاسیلین
فنوباربیتال
پریمیدون
پروژسترون
سالیسیالتها
تستسترون
تتراسایکیلن
تیابندازول
داروهایی با پایه تریمتوپریم-
سولفامتوکسازول

کلیه و پتانکراس ستنتز میشتود .ایتن آنتزیم بتا غلظتهتای
پایینتر درهپاتوسیتها و بافت پوششتی مجتاری صتفراوی و
مختاط روده و بتتا غلظتهتتای بتاالتر در غتتدد پستتتانی گتتاو و
گوسفند وسگ ساخته میشود.آزاد شدن  GGTاز ستلولهای
پوششی کلیه سبب افزایش مقادیر آن در ادرار میشتود ولتی
در سطح سرمی ایتن آنتزیم بیتتاثیر استت .بته طتور مشتابه
سلولهای پانکراس  GGTرا به داخل مجتاری پانکراستی آزاد
میکننتتد .افتتزایش تولیتد و فعالیتت ستترمی آنتتزیم در متتوارد
کلستاز و هیپرپالزی مجاری صفراوی رخ میدهد .در ستگها
افزایش مقادیر  GGTدر اثتر القتای دارویتی نیتز رخ میدهتد.

جدول  .3داروهای رایج افزایش دهنده ALP

جهت شناسایی بیماریهای کبدی این آنزیم دارای ویژگی باال

بیماریهای رایج افزایش دهنده ALP

اما حساسیت پایینی نسبت به آنزیم  ALPاست (جز در مورد

بیماریهای اولیه مجاری صفراوی ( سگ و گربه) :کالنژیت،
پانکراتیت ،نئوپالزی مجاری صفراوی ،پارگی مجاری صفراوی،
سنگهای مجاری صفراوی

لیپیدور کبدی در گربه) .در گربههای مبتال به لیپیدوز کبدی
سطح فعالیت  ALPدر مقایسه با  GGTبیشتتر استت .افتزایش
فعالی تت  GGTدر ستتگهایی کتته کورتیکواستتتروئید دریافتتت

بیماریهای پارانشیمی در سگ :کالنژیوهپاتیت (عفونی یا با
واسطه ایمنی) ،هپاتیت مزمن فعال ،سیروز کبدی ،نئوپالزی،
کارسینومای سلولهای کبدی،
لنفوما ،هپاتوما،
همانژیوسارکوما ،سارکومای هیستیوسیتیک ،کارسینومای
متاستاز دهنده (ثانویه به انسداد مجاری صفراوی) ،سموم

کردهاند دیده میشود اما هنوز مشخص نیستت ایتن افتزایش
ناشی از افزایش تولید  GGTاست یا به صورت ثانویه به علتت
آسیبهای کبدی ناشی از این داروهاست .به طور مشابه القای
آنزیمی در سگهایی که داروهای ضد تشنج دریافت میکننتد

بیماریهای پارانشیمی در گربه :کالنژیوهپاتیت (سپتیک یا با
واسطه سیستم ایمنی) ،لیپیدوز کبدی ،نئوپالزی (لنفوما،
تومورماستسلها) ،پریتونیت عفونی گربهسانان ،سموم

مشاهده میشود .در توله سگها افزایش مشتخص در مقتادیر
 100( GGTبرابر مقادیر بالغین ) به دنبال مصرف آغوز اتفاق
میافتتد کته بستیار ستتریع طتی ده روز بته محتدوده بتتالغین

بیماریهای سیستمیک در سگ :پرکاری آدرنال ،دیابت
ملیتوس ،کلستاز همراه با عفونت ،بیماریهای ناشی از کنه
مثل ارلشیوز ،استئومیلیت ،استئوسارکما ،گیر کردن کبد در
موارد فتقهای دیافراگمی ،نارسایی قلب راست،
هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه و ثانویه ،ترمیم شکستگیها

برمیگردد.
سایر آنزیمهای سرم :در بستیاری از متوارد  ALTو  ASTتنهتا
شاخصهای آنزیمی برای ارزیابی هپاتوسیتها هستند .با ایتن
وجتتود تعتتدادی شتتاخد دیگتتر از جملتته آرژینتتاز ،گلوتامتتات

بیماریهای سیستمیک در گربه :پرکاری تیروئید ،دیابت
ملیتوس

دهیدروژناز ( ،)GLDHالکتات دهیدروژناز ( ،)LDHسوکسینات

جدول  .4بیماریهای رایج افزایش دهنده ALP

دهیدروژناز ( )SDHو اورنیتتین کرباموئیتل ترانستفراز ()OCT
وجود دارد .اندازهگیری این آنزیمها ارزش تشخیصی چنتدانی

گامتتتا گلوتامیتتتل ترانستتتفراز :بتتتاوربر ایتتتن استتتت کتتته
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ندارد .بعضی مثل  LDHبا توجه به اینکه در اکثر نقتاط بتدن

تبدیل به بیلیروبین کونژوگه (بیلیروبین مستتقیم) میشتود.

تولید میشود چندان کمک کننده نیست ولی آرژیناز و SDH

این گروههای قندی در اغلب پستانداران گلوکورونیتک استید

میتوانند مفید باشند .بتا توجته بته اینکته ایتن آنزیمهتا در

استت .ایتن واکتنش بته وستیله آنتزیم -UDPگلوکورونوزیتل

میتوکندری حضور دارند نشت آنها در طی بهبتودی متوقتف

ترانسفراز انجام میشود.

میشود ،بنابراین افزایش ثابت آنها پیشآگهی نامطلوب دارد.

بیلتیروبین کونژوگتته اتصتتال محکم تی بتته پتتروتئین نتتدارد و

تستهای ارزیتابی کننتده فعالیتت کبتد شتامل انتدازهگیری

حاللیت آن در آب باالستت .بیشتتر بیلتیروبین کونژوگته بته

غلظت سرمی موادی است که در حالت طبیعی به وسیله کبد

صورت فعال و بر خالف جهت شیب غلظت به داختل مجتاری

پاکستتازی میشتتود و ستتپس بتته وس تیله سیستتتم صتتفراوی

صفراوی حمل و سپس به درون صفرا ترشح میشتود .مقتادیر

متابولیزه یتا ترشتح میشتوند (بته عنتوان مثتال بیلتیروبین،

جزئ تی از بیل تیروبین کونژوگتته درحالتتت طبیع تی از غشتتای

اسیدهای صفراوی ،آمونیاک ،کلسترول) و موادی که به طتور

هپاتوسیتها عبتور و بته ختون پتس میزنتد و چنانچته بته

طبیعی توسط کبد ساخته میشود (به عنوان مثتال آلبتومین،

پتتروتئین متصتتل نشتتود خیل تی ستتریع توستتط فیلتراس تیون

اوره ،کلسترول و فاکتورهای انعقادی) تغییرات مقادیر طبیعی

گلومرولیترشح میشود .بخشی از بیلیروبین کونژوگه میتواند

هر کتدام از فاکتورهتای بتاال میتوانتد ناشتی از بیماریهتا و

به صورت کوواالن به آلبومین متصل شود و بیلیپتروتئین یتا

نارساییکبد باشد.

دلتا پروتئین نام دارد .بیلیروبین کونژوگه پس از ترشح شدن

تستهای عملکردی کبد

در مجاری صفراوی به روده کوچک رفتته و در آنجتا توستط

بیلیروبین تام

باکتریها به یوروبیلینتوژن تبتدیل میشتود %90 .آن ترشتح

متابولیستتم طبیع تی بیل تیروبین :بیل تیروبین حاصتتل تجزی ته

میشود و  %10باقیمانده جذب خون میشود و بخشتی از آن

هموگلتتتوبین و در مقتتتادیر جزئتتتی ستتتایر هموپروتئینهتتتا

توسط کبد از خون برداشتته میشتود و بختش دیگتر توستط

(میوگلتتوبین ،ستتیتوکرومها ،پراکستتداز و کاتتتاالز ) استتت.

فیلتراسیون گلومرولی از طریق کلیهها دفع میشود.

اریتروستتتیتهای پیتتتر در اواختتتر دوره زنتتتدگی توستتتط

هیپربیلیروبینمتتتی در نتیجتتته بیماریهتتتای پیشکبتتتدی

فاگوسیتهای تک هستهای در طحال و همچنین کبد و مغتز

(همولیتیک) ،بیماریهای کبدی اولیه و بیمارهای پسکبتدی

استخوان فاگوستیت میشتوند .هموگلتوبین اریتروستیتهای

رخ میدهد .شایعترین علل همولیز شامل آنمی همولیتیک بتا

فاگوس تیت شتتده کاتتتابولیزه شتتده و بختتش گلتتوبینی آن بتته

واسطه ایمنی ،انگلهای هموتروپیک ،داروهتا ،توکستینها یتا

آمینواسید تبدیل شده و بخش هم به آهتن و پروتوپتورفیرین

بیماریهای میکروآنژیوپاتیتک هستتند (جتدول  .)5افتزایش

شکسته میشود .آهن مجدد بازیابی شده امتا پروتوپتورفیرین

همزمان آنزیم  ALTممکن است در مواقع آسیبهای ناشتی از

ابتتتدا بتته بیلتیوردین و ستتپس بیلتیروبین تبتتدیل میشتتود.

کمبود اکسیژن هپاتوستها رخ دهد .هیپربیلیروبینمی کبدی

بیلیروبین غیرکونژوگه تازه تشتکیل شتده (بیلتیروبین غیتر

میتوانتد بتته علتتت کتتاهش همزمتتان عملکتترد هپاتوستتتها و

مستقیم ) از ماکروفاژهتا آزاد و بته صتورت غیتر کتوواالن بته

کلستتتازهای داختتل کبتتدی باشتتد .در ای تن شتترایط جتتذب،

آلبومین باند میشود و توسط جریان خون به ستینوزوئیدهای

کونژوگاسیون و ترشح بیلیروبین کاهش مییابد .بنابراین یک

کبدی حمتل میشتود و بعتد از جتدا شتدن از آلبتومین وارد

بیماری کبدی مشتخص بایتد وجتود داشتته باشتد تتا ستبب

هپاتوسیتها میشود .در داخل کبد بیلیروبین غیرکونژوگه به

افزایش بیلتیروبین ختون شتود ،پتس بیلتیروبین تتام سترم

پروتئینهایی از قبیل لیگاندین و پروتئین  Zمتصل میشود تا

شاخص حساسی از بیماری کبدی نیستت .هیپربیلیروبینمتی

از بازگشتتت مجتتدد بتته پالستتما جلتتوگیری شتتود .در داختتل

پسکبدی به صورت ثانویه در انسداد مجاری صتفراوی ختارج

هپاتوسیتها ،بیلیروبین با گروههای قندی کونژوگته شتده و

کبتتدی رخ میدهتتد .علتتل شتتایع شتتامل پانکراتیتت ،التهتتاب
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باکتریایی کیسه صفرا ،نئوپالزی صفراوی و نئوپالزی پانکراس

شوند .کمبود آرژنین در گربههای مبتال به لیپیدور کبتدی رخ

رخ میدهد .انسداد مجاری صفراوی خارجکبدی اغلتب منجتر

میدهد و منجر به افزایش آمونیاک خون میشود (جدول .)7

به افزایش نتامتوازن آنزیمهتای ( GGTو  )ALPدر مقایسته بتا

آمونیاک نقش مهمی در ایجاد هپاتوانسفالوپاتی دارد ،بتا ایتن

آنزیمهای ناشتی از آستیبهای هپاتوستیتها ( ALTو )AST

وجتتتود غلظتتتت آمونیتتتاک میتوانتتتد در بعضتتتی متتتوارد

میشود .عالوه بر آن غلظت سرمی کلسترول در طتی انستداد

هپاتوانسفالوپاتی طبیعی باشد .آمونیاک در نمونههای پالستما

مجاری صفراوی افزایش مییابد (جدول .)6

چندان پایدار نیست ،لذا بایتد بتا حفتش شترایط مناستب بته
سرعت اندازهگیری شود.

داروها و سموم ایجاد کننده همولیز
آنتیبیوتیکهای بتاالکتام (پنیسیلینهاوسفالوسپورینها)،
سولفانامیدها ،ماکرودانتین (نیتروفورانتوئین) ،استامینوفن،
سرب ،روی ،خانواده پیاز ،ویتامین  Kدر گربهها

علل افزایش دهنده سطوح آمونیاک
جیره غذایی با سطح پروتئین باال ،تمرین و فعالیت بدنی بیش
از حد ،نمونه گیری نامناسب یا تاخیر در آنالیز نمونه نارسایی
کبد ،اختالالت مادرزادی چرخه اوره ،داروها :مسکنها و
مدرهایی که منجر به آلکالوز میشوند

جدول  .5داروها و سموم ایجاد کننده همولیز

بیماریهای متدوال افزایش دهنده بیلیروبین خون

جدول  .7علل افزایش دهنده سطوح آمونیاک

سگها :تومورهای  Round-cellsاز جمله لنفوما ،سارکومای
هیستیوسیتیک و بیماریهای ماستسلها

اسیدهای صفراوی :اسیدهای صفراوی استتروئیدهای دوگانته

گربهها :لیپیدوز کبدی ،کالنژیت ،کالنژیوهپاتیت ،پریتونیت
عفونی گربهها ،تومورهای  Round-cellsاز جمله لنفوما و
تومورهای ماست سل

دوستی هستند که به صورت اولیه از کلسترول به وسیله آنزیم
 -7آلفا هیدروکسیالز با غالبیت کولیک استید در کبتد ستنتز
میشوند .اسیدهای صفراوی با ایجاد ساختارهای میسلی باعث

جدول  .6بیماریهای متدوال افزایش دهنده بیلیروبین خون

افتتزایش حاللی تت لیپی تدها در روده ،تستتهیل هضتتم و جتتذب

آمونیاک :آمونیاک در روده در اثر کاتابولیستم گلوتتامین بته

چربیها میشوند و اغلب در سگها و گربتههتا بترای ارزیتابی

وستتتیله انتروستتتیتهای روده و دآمیناستتتیون باکتریتتتایی

عملکرد کبتد استتفاده متیشتوند و شاخصتی بترای بررستی

پروتئینهای موجود در جیره غذایی تولید میشود و از لتومن

آنزیمهای کبدی افزایش یافته در حیوانات مبتال به شانتهای

روده جذب خون و سپس از طریق گردش خون پرتال به فترم

پورتوسیستمیک یا سیروز و کنترل بیماران بستری مبتتال بته

آمونیوم به کبد میرسد .با توجه به ظرفیت بسیار بتاالی کبتد

اختالالت کبدی می باشند .برای بیشترین میتزان حساستیت

برای تبدیل آمونیاک به اوره اندازهگیری آمونیاک پالسما یک

باید دو نمونه خون یکی پس از  12ساعت ناشتا و نمونه دیگر

شاخص نسبتا غیرحساس جهت بررسی عملکرد کبد استت و

 2ساعت پس از مصرف غذا اخذ شود.

از دست رفتن بیش از  %70عملکرد کبد الزم است تتا ستبب

فاکتورهای متفاوتی میتوانند نتایج تست اسیدهای صتفراوی

افزایش مشخص غلظت آمونیاک سرم شود .غلظتت آمونیتاک

را متاثر کنند .همولیز و لیپمی ممکن است به صتورت کتاذب

پالسما در صورتیکه کلستاز یتا اختتالالت کبتدی منجتر بته

باعث افزایش یا کاهش غلظت اسیدهای صفراوی اندازهگیتری

کتتاهش تتتوده فعتتال کبتتد یتتا اختتتالل در گتتردش ختتون

شده با روش استپکتروفتومتریک شتود .بیمتارانی کته کیسته

پورتوسیستتتمیک نشتتود تغییتر نمیکنتتد .حساستیت مقتتادیر

صفرای آنها برداشته شده یا حیواناتی که مبتتال بته بیمتاری

آمونیاک پالسما در تشخیص شتانتهای پورتوسیستتمیک در

ایلئوم هستند با توجه به اینکه این ناحیه اولین محل جتذب

سگها  %81تا  %100و در گربهها  %83است .همچنین نقص

چربیهاست ممکتن استت دارای نتتایج غیتر قابتل اعتمتادی

در آنزیمهای چرخه اوره میتواند غلظتت آمونیتاک ختون را

باشند .انقباض ختود بته ختود کیسته صتفرا در حالتت ناشتتا

افزایش دهد .این نقصهای آنزیمی میتوانند به صتورت ارثتی

میتواند منجر به افزایش شاخصها در نمونه خون اخذ شتده

یا به صورت ثانویه در اثر کمبود کوباالمین یتا آرژنتین ایجتاد
9
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پس از دریافت غذا شود .با این حال تمام شاخصها در هر دو

به کبد میرستند .بنتابراین زمتانی کته ستلولهتای کتوپفردر

نمونه خون باید در محدوده مقادیر مرجع باشتد در غیتر ایتن

پاکسازی این پروتئینها به صورت ناکارآمد عمل کنند ،ایتن

صورت بیماری کبدی محتمل است .اگرچه اسیدهای صفراوی

پروتئینها در تماس با سیستم ایمنی در سایر نقاط بدن قترار

شاخصهای بسیار خوبی برای عملکرد کبد هستند ولی میزان

میگیرند کته منجتر بته بتروز پاست هتای ایمنتی و افتزایش

این افزایش جهت تشتخیص و پتیش آگهتی مناستب نیستت.

گلوبولینهای خون میشوند .با توجه بته ایتنکته نیمته عمتر

اسیدهای صفراوی در موارد بیماریهای غیر کبدی ،درمان بتا

آلبومین حدود  1-3هفته در سگهتا گتزارش شتده ،کتاهش

داروهای ضد تشنج و گلوکوکورتیکوئیتدها افتزایش نمتییابتد

قابل توجه در غلظت آلبومین در بیماریهای کبدی پیشترفت

(جتتدول  .)8استتیدهای صتتفراوی ادرار کتتاربرد مشتتابهی بتتا

کندی دارد و نشان دهنده بیماریهای مزمن کبدی است.

اس تیدهای صتتفراوی ختتون در ستتگ و گربتته دارنتتد .مزی تت

گلوکز :کبد نقتش مهمتی در متابولیستم گلتوکز دارد .گلتوکز

اندازهگیری اسیدهای صفراوی ادرار شامل حساسیت و ویژگی

جذب شده توسط روده باریک به وسیله گردش خون پورتتال

باالتر در مقایسه با استیدهای صتفراوی سترم جهتت ارزیتابی

به کبد میرود و سپس وارد هپاتوسیتها میشود .کبد گلوکز

عملکرد کبد در سگ و گربه ،امکان اخذ نمونه از حیوان غیتر

را به گلیکوژن تبدیل میکند و از طریق گلیکوژنولیز به تنظیم

ناشتا است .نمونه ادرار باید در خانه گرفته شود.

گلتتوکز ختتون کمتتک م تیکنتتد .گلتتوکز در کبتتد بتته وس تیله

علل کاهش و افزایش اسیدهای صفراوی

گلوکونئوژنز ساخته میشود .در حیوانتات مبتتال بته نارستایی

کاهش اسیدهای صفراوی :کاهش حرکات دستگاه گوارش،
دستگاه گوارش با حرکات افزایش یافته ،سو جذب معدهای-
رودهای ،قطع ایلئوم ،بیماریهای ایلئوم

کبدی غلظت گلوکز میتواند از کاهش یافته تا افتزایش یافتته
متغیر باشد .غلظت گلوکز افزایش یافته ممکن است به دلیتل
کاهش جذب کبدی گلوکز باشد که منجر بته هیپرگالیستمی

افزایش اسیدهای صفراوی :بیماریسلولهای کبدی مانند
لیپیدوز کبدی ،سموم ،نکروز (سموم ،ایسکمی ،حرارت) ،التهاب
(سیروز ،بیماریهای سیستم ایمنی ،عفونت)

گلوکز ممکن است به دلیل کاهش گلوکونئتوژنز یتا گلیگتولیز

جدول  .8علل کاهش و افزایش اسیدهای صفراوی

باشد .کبد دارای ظرفیتت بتاالیی در حفتش ستطح گلتوکز در

طوالنی مدت بعد از خوردن غتذا متی شتود .کتاهش غلظتت

مقادیر طبیعی است .در  %70موارد که بخشی از کبد برداشته

شاخصهای غیر مستقیم ارزیابی بیماریهای کبدی

شده است کاهش قند خون دیتده متی شتود .هیپرگالیستمی

گلوبتتولین و آلب تومین :کبتتد محتتل اصتتلی ستتنتز بس تیاری از

طوالنی مدت پس از خوردن غذا ممکن است به علت کتاهش

گلوبولینها به جز ایمونوگلوبولینهایی است که در بافتهتای

ذخیره گلیکوژن و همچنین کاهش پتاکستازی انستولین بته

لنفاوی سنتز میشوند .نارسایی کبد میتوانتد ستبب کتاهش

وسیله کبد رخ دهد .تغییرات ایجتاد شتده در مقتادیر گلتوکز

ساخت و غلظت سرمی این گلوبتولینهتا شتود .در نارستایی

خون معموال زمانی رخ میدهند که  %80تتوده فعتال کبتد از

کبدی غلظت گلوبولین به شدت آلبومین کاهش پیدا نمیکند

بین رفته باشد.

در نتیجه نسبت آلبومین به گلوبولین به طور معمتول کتاهش

اوره :اوره توسط کبد و از آمونیاک سنتز میشود .در حیواناتی

مییابد .در بسیاری از موارد غلظت گلوبولین در بیمتاریهتای

با نارسایی کبدی ،کاهش توده عملکردی کبد ستبب کتاهش

مزمن کبدی به علت تولید پروتئینهای فاز حتاد و همچنتین

تبدیل آمونیاک به اوره میشود و هتمزمتان میتزان آمونیتاک

تولیتد ایمونوگلوبتتولینهتتا افتتزایش متییابتتد .در حیوانتتات بتتا

ختتون افتتزایش متییابتتد و میتزان اوره ختتون ()BUNکتتاهش

بیماریهای کبدی حاد پاکسازی پروتئینهای بیگانه توستط

مییابد.

سلولهای کوپفر کبدی کاهش متییابتد .ایتن پتروتئینهتای

کلسترول :کلسترول در بدن از هتر دو منبتع جیتره غتذایی و

غیرخودی از روده جذب شده و به وسیله گردش خون پورتال

سنتز توسط کبد حاصل متیشتود .بته همتین دلیتل غلظتت
10
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کلسترول سرم به عنوان شاخصی از عملکرد کبد دارای ارزش

طبیعی برسد نتایج غیر طبیعی در تستهای انعقادی مشاهده

محدودی است چون ممکن استت غلظتت آن کتاهش یافتته،

میشود.

افزایش یافته یا طبیعی بسته بته نتوع بیمتاری کبتدی و نتوع

هماتولوژی

جیره غذایی باشد .افزایش کلسترول خون در اثتر انستدادهای

یافتههای غیرطبیعی محدودی در بررسی خون کامل و اسمیر

مجاری صفراوی خارج کبدی در سگ و گربه رایتج استت امتا

میکروسکوپی وجود دارد که اختصاصتی بیماریهتای کبتد و

ممکن است در بیماریهایی که به صورت ثانویه کبد را متتاثر

مجاری صفراوی باشد.

میکند از جمله دیابت ملیتوس ،کم کاری تیروئیتد ،پرکتاری

• میکروسیتوز میتواند در موارد شانتهای پورتوسیستمیک و

آدرنال ،پانکراتیت و سندرم نفروتیک هم مشاهده شود .کاهش

نارساییهای حاد کبدی به علت تغییر در متابولیسم آهن رخ

کلسترول خون در بیماریهایی نظیر سیروز کبدی و نارسایی

دهد.

کبد و همچنین در اثر سو جذب و بیاشتهایی ممکتن استت

• آکانتوسیتوزیس میتواند در اثر اختتالالت لیپیتدی و قطتع

دیده شود.

شبکه عروقی ( مثال در همانژیوسارکوما) رخ دهد.

فاکتورهای انعقادی :با توجه به ایتنکته کبتد جایگتاه اصتلی

• گلبولهای قرمز بیضی شکل در گربههای مبتال به لیپیتدوز

ساخت اکثر فاکتورهای انعقادی استت ،لتذا نقتش مهمتی در

کبدی ایجاد می شوند.

روند انعقاد دارد .همچنتین فاکتورهتای ضتدانعقادی از قبیتل

یافتههای غیرطبیعی آنالیز ادرار در بیماریهای کبدی

آنتیتتترومبین ،پتتروتئین  Cو پتتروتئین  Sنیتز در کبتتد تولیتد

یکی از نشانههای بالینی اولیه و رایتج در بیماریهتای کبتدی

میشوند .عالوه بر آن انسداد مجاری صفراوی میتواند ستبب

پرنوشی و پرادراری استت .بنتابراین ،وزن مخصتوص ادرار در

کاهش جذب ویتامین  Kشود که در نتیجه آن کاهش عملکرد

بیماران مبتال به بیماریهای کبدی اغلب کاهش یافته استت.

فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین  Kاز جمله فاکتورهتای

بیلیروبین ادراری و سنگهای اوراتی و کریستال ادراری هتم

 II, VII, IX, Xو فاکتورهتای ضتدانعقادی (پتروتئین  Cو )S

از شاخصهای حضور بیماریهای کبدی است.

میشتتود .بنتتابراین احتمتتال وقتتوع نقتتص در هتتر دو مستتیر

بیلیروبین جهت ترشح به ادرار بایتد حتمتا کونژوگته شتود.

فیبرینولیز و هموستاز در حیوانات مبتال به بیماریهای کبدی

بیل تیروبیناوری  +2در نتتوار ادراری در ستتگها و هتتر مقتتدار

وجتتود دارد .بتتر ای تن استتاس حیوانتتات مبتتتال ممکتتن استتت

بیلیروبینوری در گربتهها میتوانتد احتمتال حضتور بیمتاری

حالتهای غیرطبیعی در تستهای انعقادی مختلتف از جملته

کبدی را باال ببرد .بیلیروبیناوری میتواند در سگهای مبتال

زمان پروترومبین( ،)PTزمتان نستبی ترومبوپالستتین(،)PTT

به بیماریهای غیر کبدی و همولیتیک هم رخ دهد که منجر

فعالیت آنتیترومبین ،فعالیت پروتئین  Cو غلظت فیبرینتوژن

به از دست دادن بیلیروبین غیر کونژوگه (در بیماران مبتال به

نشان دهنتد .اگتر چته حالتهتای غیرطبیعتی در بستیاری از

بیماریهتتای کلی توی همتتراه بتتا دفتتع پتتروتئین) و تولی تد و

تستهای انعقادی رخ میدهد اما تمایل به خونریزی ازشتیوع

کونژوگاسیون بیلیروبین در سلولهای توبولی کلیه (بته طتور

کمتری برخوردار استت .اختتالالت پالکتتی از جملته کتاهش

اولیه در نرها) میشود .گربهها دارای آستانه دفع باالتری برای

تعداد ترومبوسیتها و کاهش عملکرد پالکتها ممکتن استت

بیلیروبین در مقایسه با سگها هستند و وجود هتر مقتدار از

همزمان با بیماریهای کبدی رخ دهد.

بیلتتیروبین در ادرار آنهتتا شاخصتتی از بیمتتاری کبتتدی و

در مقایسه با آلبومین عوامل انعقادی نیمه عمر کمتری دارنتد

همولیتیک است.

و کاهش تولید آنها در نتیجته کتاهش تتوده فعتال کبتد بته

سنگهای ادراری اوراتی و یا کریستالادراری در  %40تا %70

کاهش غلظت آنها در پالسما منجر میشتود .در صتورتیکته

بیماران مبتال به شانت پورتوسیستمیک مشاهده میشود کته

غلظت هر یتک از عوامتل انعقتادی بته کمتتر از  %30میتزان

ممکن است وابسته به نژاد باشد .ادرار اسیدی میتواند منجتر
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به سنگهای اوراتی در هر دو گونه سگ و گربه شود.

مقایستته بتتا  ALTاستتت MicroRNA-122 .همچنتتین بتترای

شاخصهای جدید بیماریهای کبدی

شناسایی بیمارانی با مس باالی کبتد کته دارای مقتادیر ALT

پروتئین  Cیک پروتئین زیموژن وابسته بته ویتتامین  Kاستت

طبیعی هستند هم کاربرد دارد.

که در کبد سنتز میشود و نقش مهمی در رونتد انعقتاد دارد.

اسید هیالورونیک یک گلیکوزآمینوگلیکتان غیتر ستولفاته در

گزارش شده که تعیین مقدار پروتئین  Cپالسما در تشخیص

بافت همبند است و یکی از ترکیبات اصتلی متاتریکس ختارج

بیماریهای کبدی بسیار کمک کننده است .مطالعه بالینی در

سلولی است .اسید هیالورونیتک یتک شتاخص سترمی بترای

سگهای مبتال به اختالالت متادرزادی عتروق پورتتال نشتان

فیبروز کبد است که جهتت تمتایز بیمتاران فاقتد فیبتروز تتا

میدهد پروتئین  Cیک شاخص غیر تهاجمی از جریان خون

فیبروز مالیم از بیماران دارای فیبروز متوستط تتا حتاد دارای

پرتال استت و در تمتایز بتین شتانتهای پورتوسیستتمیک از

حساسیتی معادل  %75تا  %87و ویژگی معادل  %80تا %100

دیسپالزی عروق کوچک نقتش دارد .فعالیتت بتیش از %70

است .مطالعات اولیه همچنین نشان داد که اسید هیالورونیک

پروتئین  Cبدن نشتانگر دیتسپتالزی عتروق کوچتک و نته

سرم جهت شناسایی فیبروز کبتدی در گوشتتخواران کتاربرد

شانتهای عروقی مادرزادی است .افزایش فعالیت پتروتئین C

دارد .همچنین در یک مطالعه در سگها نشان داده شتد کته

به بیش از  %70و یا بیشتر پس از جراحیهای اصالحی بترای

ستتگهای مبتتتال بتته ستتیروز کبتتدی دارای ستتطح استتید

شانتهای پورتوسیستمیک نشاندهنده بازگشت جریان خون

هیالورونی تک افتتزایش یافتتته نستتبت بتته ستتگهای ستتالم ی تا

پورتال است.

سگهای با بیماریهای خارج کبدی هستند.

 MicroRNAها یک نوع کوچک از  RNAهای غیر کد کننتده

تست  Fibrovetکه در ستالهای اخیرتوستعه یافتته استت،

هستند که بیان ژنهای پس از رونویستی را تنظتیم میکنتد.

یک تست خونی است کته در ستگها بترای بررستی فیبتروز

مطالعات زیادی توانایی  MicroRNAهایی با منشتا کبتدی را

کبدی و التهاب مورد استفاده قرار میگیترد .ایتن تستت یتک

بتته عنتتوان شتتاخصهای حستتاس و پایتدار غیتر تهتتاجمی در

انتدیس ترکیبتی از ستتن ،جتنس و پارامترهتتای بیوشتیمیایی

آسیبهای سلولهای کبدی در مدلهای حیتوانی وهمچنتین

مختلف در الگوریتم اختصاصی است .گزارش شتده استت کته

در انسانهایی که غلظتهای  ALTدرآنها طبیعی تا افتزایش

این اندیس دارای توانتایی پیشتگویی منفتی معتادل  %90تتا

یافته است را نشان میدهد .بسیاری از ایتن مطالعتات نشتان

 %100برای فیبروز کبتدی مالیتم و همچنتین دارای توانتایی

داده که  MicroRNAهای مشتق شتده از ستلولهای کبتدی

تمایز سگهای دارای فیبروز با پیشگویی مثبت  %90تا %100

حساسیت بیشتری در مقایسه با  ALTنستبت بته آستیبهای

است.

کبدی دارد .مطالعات اخیری کته در ستگهای نتژاد البترادور
رتریور انجام شتد نشتان داد  MicroRNA-122یتک شتاخص
حساس و اختصاصی بترای آستیبهای ستلولهای کبتدی در
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Today’s accurate diagnosis of disease requires using of different diagnostic and paraclinical
methods. Diagnosis of liver disease was a serious challenge both in medicine and veterinary
medicine from the past. Clinical biochemistry is one of the main parts of diagnostic methods.
Liver function is evaluated by measuring the variables such as excreting and metabolic
functions and enzymes. Because of large functional reserve of liver, symptoms of liver disease
appear after loss of huge number of hepatocytes, therefore using of laboratory methods with
high specificity and sensitivity could be helpful. None of existing laboratory methods has all
characteristics mentioned above. It seems that using different laboratory methods of liver
function beside other diagnostic methods such as sonography, cytology and … could be an
appropriate approach for reaching a diagnosis of hepatobiliary disease. Current article reviews
the perfect utility of liver function tests for general diagnosis of liver disease.
Key words: Liver, Laboratory Diagnosis, Enzyme, Icterus

13

