پاتوبیولوژی مقایسهای ،علمی ـ پژوهشی ،سال چهاردهم ،زمستان ،شماره 0926-0962 ،6931 ،4

ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمایی سرمی کبد در تشخیص گاوهای مبتال
به کالنژیت و کالنژیوهپاتیت
مژگان احمدی ،1شهابالدین صافی* ،2پژمان مرتضوی ،3نوردهر

رکنی4

چکیده

جمله مسمومیت با آلکالوئیدهای پیرولیزیدین ،برخی

کالنژیت و کالنژیوهپاتیت میتوانند منجر به نارسایی کبد در نشخوارکنندگان گردند و

بیماریهای کلستریدیایی ،فلوکهای کبدی ،مسمومیت با

بیوپسی کبد مطمئنترین راه تشخیص آنهاست که روشی تهاجمی و پرهزینه میباشد.

مایکوتوکسینها و مواد معدنی (مس ،آهن ،روی) یا کمبود

هدف از این مطالعه ارزیابی شاخصهای بیوشیمی کبد در گاوهای مبتال به کالنژیت و
کالنژیوهپاتیت ،مقایسه حساسیت و ویژگی آنها با بیوپسی و تخمین احتمال وقوع این

کبالت (کبالت) دیده میشود (.)0

بیماریها با استفاده از رگرسیون لجستیک بیزین است.

کالنژیوهپاتیت ،التهاب شدید مجاریصفراوی و بافت کبد

تعداد  03نمونه سرم و کبد از دو کشتارگاه استان تهران جمعآوری شد که بعد از

مجاور آن است که بندرت منجر به نارسایی کبد در اسب و

بررسی آسیب شناسی مقاطع کبد ،مجموعا  21نمونه مبتال شامل کالنژیت ( 7مورد) و
کالنژیوهپاتیت ( 7مورد) و  20عدد سالم و بقیه مبتال به سایر جراحات ارزیابی شدند.

نشخوارکنندگان میشود و میتواند اولیه یا ثانویه باشد که بطور

سپس میزان فعالیت سرمی آنزیمهای کبدی مانند ،GGT ،ALP ،ALT ،AST

ثانویه بدنبال سنگ مجاریصفراوی ) ،(cholelithiasisالتهاب

 PON1و  PKCو نیز غلظت سرمی  NEFAو  BHBاندازهگیری گردیدند.

دئودنوم ) ،(duodenitisانسداد روده ،نئوپالزی ،آلودگی انگلی و

درستی تشخیصی هر پارامتر ارزیابی شد و نهایتا رگرسیون لجستیک بیزین برای آنالیز
تغییرات این متغیرها در گاوهای مبتال و براساس مدل استفاده از بهترین متغیرها استفاده

برخی سمومها در اسبها اتفاق میافتد .توکسینهای قارچی

گردید.

مانند  Sporidesminاز  Pithomyceschartarumنیز میتوانند

در این مطالعه ،میزان  PON1در گروه مبتال به کالنژیت تغییری نداشت و در

منجر به کالنژیوهپاتیت در گوسفند و گاو شوند.

کالنژیوهپاتیت نسبت به گروه کنترل افزایش غیرمعنی دار نشان داد ( .)P <3/30میزان
فعالیت سرمی  PKCنیز در گروه مبتال به کالنژیت و کالنژیوهپاتیت نسبت به گروه

کالنژیوهپاتیت ،اغلب یک بیماری تحت حاد و مزمن است و

کنترل کاهش یافت ولی این کاهش معنی دار نبود ( NEFA .)P <3/30در گروه

دامهای بیمار عالئم بالینی مثل کاهش وزن ،بی اشتهایی ،تب

مبتال به کالنژیت افزایش غیرمعنی دار ( )P <3/30و  BHBدر گروه مبتال به

متناوب یا پیوسته و دلدرد ) (colicرا نشان میدهند (22و.)0

کالنژیوهپاتیت کاهش معنی دار را نشان داد ( .)P< 3/30براساس مدل رگرسیون
لجستیک BHB ،NEFA ،GGT ،ALP ،ALT ،و  PON1متغیرهایی هستند که

انسداد مجاریصفراوی ) (Cholestasisو عفونتهای باالرونده

میتوانند برای محاسبه احتمال کالنژیوهپاتیت استفاده شوند.

ناشی از کالنژیوهپاتیت در اسبهای مبتال به بیماریهای اولیه

واژگان کلیدی :پارامترهای بیوشیمیایی کبد ،کالنژیت ،کالنژیوهپاتیت ،گاو

روده نظبر التهاب روده قدامی ) ،(proximal enteritisجابجایی

تاریخ دریافت 00/0/21 :تاریخ پذیرش00/21/20 :

پشتی-راستی کلون بزرگ

(right dorsal displacement of

) large colonو به میزان کمتر جابجایی پشتی-چپی کلون

مقدمه
در نشخوارکنندگان ،بیماری کبدی ـ صفراوی همراه با لیپیدوز
کبد ،آبسههای کبدی ،آندوتوکسمی ،مسمومیتهای گیاهی از

بزرگ ) (left dorsal displacement of large colonدیده
میشود ( )22عالئم بالینی ناشی از کالنژیت و کالنژیوهپاتیت
در اسبها شامل بیاشتهایی ،تب ،تغییرات رفتاری ،کاهش وزن

2ـ دستیار بخش کلینیکال پاتولوژی ،دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
*1ـ دانشیار گروه کلینیکال پاتولوژی ،دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایـران.

safishahab@yahoo.com
0ـ دانشیار گروه پاتولوژی ،دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
1ـ استاد گروه بهداشت و موادغذایی ،دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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مزمن ،دلدرد و زردی میباشد ( .)22تغییر فعالیت آنزیمهای

مواد و روش کار

کبدی در اثر آسیب سلولهای پارانشیم کبد ،انسداد

این تحقیق ،یک مطالعه  case-controlمیباشد و نمونههای

مجاریصفراوی یا هر دو دیده میشود و بررسی آسیب

خون و کبد از  03گاو هلشتاین که عالئمی نظیر بیاشتهایی

شناسی بافتی و کشت باکتریایی جهت شناسایی عامل

و کاهش وزن را داشتند از دو کشتارگاه صنعتی در تهران

ایجادکننده انجام میگردد( .)2در مواردی که سبب شناسی

گرفته شدند ،چراکه امکان انجام بیوپسی کبد بعنوان

بیماری عوامل باکتریایی باشد ،آنتیبیوتیک درمانی

استاندارد طالیی در دامداریها ،بدلیل خطرات احتمالی آن

طوالنیمدت انجام میشود و انتخاب آنتیبیوتیک براساس

ازجمله خونریزی ،عفونت و مرگ دام و نیز پرهزینه بودن

حساسیت باکتری است ولی زمانیکه عامل باکتریایی شناسایی

وجود نداشت .خونگیری قبل از کشتار و از سیاهرگ وداج

نشود ،انتخاب آنتیبیوتیکی که در صفرا ترشح و آزاد شود،

گردن ) (Jugular Veinو با استفاده از سوزن شماره  21به

ضروری میباشد ( .)22درصورت عدم درمان ،این جراحات

میزان  0 mlو با ونوجکتهای بدون ضدانعقاد انجام شد.

کاهش تولید و خسارات اقتصادی را بدنبال خواهند داشت و

همه نمونههای خون طی چند ساعت در مجاورت یخ به

از آنجا که عالئم بالینی مختص این بیماریها نبوده و تشخیص

آزمایشگاه بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

قطعی تنها با بیوپسی کبد امکانپذیر است که یک روش

واحد علوم تحقیقات واقع در شهریار منتقل شدند .سرم

تهاجمی و پرهزینه بوده و با احتمال خونریزی ،عفونت و

نمونهها بالفاصله با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ

مرگ دام همراه می باشد ،یافتن روشی مطمئن ،ساده و ارزان
کمک شایانی به صنعت دامداری و دامپزشکی خواهد نمود.
هدف مطالعه حاضر ،ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمایی کبد
مثل آسپارتات آمینو ترانسفراز

(Aspartate aminotransferase

) ،:ASTآالنین آمینو ترانسفراز

(Alanine aminotransferase:

) ،ALTفسفاتاز قلیایی ) (Alkaline phosphatase: ALPو گاما
گلوتامیل ترانسفراز)،(Gamma-glutamyl transferase: GGT
پارااوکسوناز  (Paraoxonase 1:PON1)2و پروتئین کیناز

C

) (Protein Kinase C: PKCو نیز غلظت اسیدهای چرب
غیراشباع ) (Non-esterified fatty acids: NEFAو
بتاهیدروکسی بوتیرات ) (Beta-hydroxybutyrate: BHBدر
گاوهای مبتال به کالنژیت و کالنژیوهپاتیت و ارزیابی درستی
تشخیصی آنهاست تا قابلیت استفاده آنها برای تعیین احتمال

(Hettich,

) EBA21 Germanyبا دور  1333 – 0333 rpmجدا شده
و تا زمان آزمایش در فریزر  -13درجه سانتیگراد منجمد
گردیدند .همچنین بعد از کشتار و بازرسی ماکروسکوپی
کبد ،قطعهای  1×1سانتیمتری از کبدها (بخصوص از
قسمتهای مجاری صفراوی ملتهب شده درصورت
مشاهده) ،برداشت شده و در ظروف پالستیکی جداگانه
حاوی فرمالین  %23قرار داده شد و جهت گرفتن مقاطع
بافتی به آزمایشگاه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی ،واحد
علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ارسال گردیدند .مقاطع
آسیب شناسی تهیه و با استفاده از رنگ هماتوکسیلین و
ائوزین ) (H&Eرنگآمیزی شد و با میکروسکوپ نوری
مشاهده گردید.
برای تشخیص لیپیدوز کبدی معموال فعالیت سرمی
آنزیمهای کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز ) ،(ASTآالنین

وقوع این بیماریها با استفاده از روش بیزین لجستیک

آمینوترانسفراز ) ،(ALTآلکالین فسفاتاز ) (ALPو

رگرسیون ،به منظور تشخیص و جلوگیری از خسارات

گاماگلوتامیل ترانسفراز ) (GGTاندازهگیری میشوند.

اقتصادی ناشی از بیماری های مورد مطالعه می باشد.
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) (PKCو نیز غلظت متابولیتهای خونی مثل اسیدهای چرب
غیراشباع ) (NEFAو بتاهیدروکسی

بوتیرات)(BHB

نیز در

مطالعه حاضر اندازهگیری شدند چرا که ثابت شده است که
فعالیت سرمی و نیز غلظت این پارامترها میتواند طی لیپیدوز
کبدی تغییر کند و همانطور که در باال ذکر شد ،بیماریهای
کبدی – صفراوی میتوانند همراه با لیپیدوز کبدی در
نشخوارکنندگان دیده شوند.
بنابراین فعالیت سرمی آنزیمهای کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز
) ،(ASTآالنین آمینوترانسفراز ) ،(ALTآلکالین فسفاتاز

نتایج
بعد از بررسیهای آسیب شناسی 20 ،نمونه سالم و  21نمونه
مبتال به کالنژیت و کالنژیوهپاتیت (هر یک  7مورد) تشخیص
داده شدند .بقیه نمونهها ،دیگر جراحات بافتی از جمله 21
نمونه مبتال به درجات مختلف کبدچرب 13 ،نمونه هپاتیت
چندکانونی 20 ،مورد هپاتیت کانونی 0 ،مورد سیروز و یک
مورد هپاتیت ناحیه میانی را نشان دادند (نگارههای .)2 – 0

)(ALP

و گاماگلوتامیل ترانسفراز ) (GGTو نیز فعالیت سرمی آنزیمهای
پاراکسوناز  (PON1) 2و پروتئین کیناز (PKC) Cو نیز غلظت
متابولیتهای خونی مثل اسیدهای چرب غیراشباع ) (NEFAو
بتاهیدروکسی بوتیرات) (BHBاندازهگیری شد.
جهت اندازهگیری غلظت متابولیتهای  NEFAو  BHBو میزان
فعالیت سرمی آنزیمهای کبدی  ALP ،AST ،ALTو  GGTبه
ترتیب از کیتهای  Randoxانگلیس و  Bionikکانادا و دستگاه
اتوآناالیزر  BT1500واقع در محل آزمایشگاه کلینیکالپاتولوژی،
کلینیک تخصصی دامهای کوچک ،دانشکده دامپزشکی ،واحد
علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی واقع در تهران و جهت
اندازهگیری فعالیت سرمی آنزیمهای  PON1و  PKCبه ترتیب
از کیتهای االیزای

نگاره  -2کبد سالم  ،هپاتوسیتها ،دیواره رگهای خونی و
مجاریصفراوی از نظر شکل و اندازه سلولها ،موقعیت هسته و
سیتوپالسم نرمال میباشند (.)H&E× 40

Bovine Paraoxonase-1 (PON1) ELISA

 Kitو  Bovine Protein Kinase C (PKC) ELISA Kitساخت
کمپانی  East Biopharmآمریکا ،استفاده شد.
تحلیل آماری
دادهها بصورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شدند .از
تطابق پیرسون برای تعیین ضریب تطابق بین متغیرها استفاده
شد .درستی بالینی  PKC ،PON1و دیگر آنزیمهای کبدی با
استفاده از منحنی

Receiver Operating Characteristics

) (ROCبا سطح اطمینان  ،)CI =%00( %00با استفاده از نرم
افزار

) SPSS (Version 20محاسبه گردید .همچنین ،از

رگرسیون لجستیک بیزین برای تخمین احتمال وقوع کالنژیت
و کالنژیوهپاتیت براساس بهترین مدل استفاده شد.

نگاره  :1کالنژیت ،نفوذ سلولهای التهابی در اطراف مجاریصفراویو
فضای پورتال دیده میشود(.)H&E× 10
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جدول  ،2میانگین  ±انحراف معیار پارامترهای مورد مطالعه
را در گروه های کنترل و مبتال به کالنژیت و کالنژیوهپاتیت
نشان میدهد .براساس جدول  ،2میزان فعالیت سرمی
آنزیمهای  PON1 ،GGT ،ALP ،AST ،ALTو  PKCبه
ترتیب 11/1 U/L ، 77/6 ± 10/30 U/L ،21/1 ± 6/0 U/L
 231/6 ± 11/0 ng/ml ،13/1 ± 1/2 U/L ،231/0 ±و
 11/0 ± 22/1 ng/mlو نیز میزان غلظت سرمی  NEFAو
 BHBبه ترتیب برابر با  3/02 ± 3/1 mmol/Lو

mmol/L

 3/06 ± 3/1می باشند و تغییرات آنها در گاوهای مبتال به
کالنژیت و کالنژیوهپاتیت مشخص شده که این تغییرات جز
در مورد  BHBکه در کالنژیوهپاتیت کاهش معنی دار را

نگاره  :0کالنژیوهپاتیت ،نفوذ سلولهای التهابی در اطراف مجاری و نیز

نشان میدهد( ،)P>3/30در سایر موارد معنی دار نمی باشند

در بخشهای مختلف پارانشیم کبد دیده میشود(.)H&E× 10

(.)P<3/30
جدول  -2میانگین  ±انحراف معیار پارامترهای اندازهگیری شده در گروههای کنترل و مبتال
میانگین  ±انحراف معیار

پارامتر
سالم (تعداد)20 :

کالنژیوهپاتیت (تعداد)7 :

P value

کالنژیت (نعداد)7 :

P value

)ALT (U/L

21/1 ± 6/0

20/1 ± 1/3

3/01

10/33 ± 12/7

3/11

)AST(U/L

77/6 ± 10/30

60/3 ± 07/6

3/00

271/1 ± 123/2

3/01

)ALP(U/L

231/0 ± 11/1

272/3 ± 17/6

3/21

233/1 ± 11/7

3/66

)GGT(U/L

13/1 ± 1/2

16/6 ± 21/0

3/16

13/2 ± 20/0

3/00

)NEFA(mmol/L

3/02 ± 3/1

3/02 ± 3/01

3/10

3/01 ± 3/1

3/00

)BHB (mmol/L

3/06 ± 3/1

3/20 ± 3/31

3/331

3/10 ± 3/2

3/27

)PON1 (ng/ml

231/6 ± 11/0

213/0 ± 00/1

3/11

231/1 ± 01/1

3/11

)PKC (ng/ml

11/0 ± 22/1

11/0 ± 21/0

3/21

20/06 ± 20/2

3/30

جدول  ،1آزمایش تطابق پیرسون ،تطابق بین متغیرها را در

قدرت تشخیصی هر پارامتر با محاسبه سطح زیر منحنی

گروه کنترل و گاوهای مبتال به کالنژیت و کالنژیوهپاتیت

) Receiver Operating Characteristics (ROCمحاسبه شد.

نشان میدهد .در این جدول میزان تطابق پارامترهای

سطح زیر منحنی ) (AUCبرای  NEFA ،PKC ،PON1و

اندازهگیری شده بصورت دو به دو و در سه گروه سالم،

 BHBدر گروه مبتال به کالنژیوهپاتیت به ترتیب ،3/01

گاوهای مبتال به کالنژیت و گاوهای مبتال به کالنژیوهپاتیت

 3/00 ،3/60و  3/03است ،درحالیکه در گروه مبتال به

بررسی و نشان داده شده است.

کالنژیت به ترتیب  3/02 ،3/71 ،3/00و  3/61میباشد.
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جدول  -1تطابق پارامترهای اندازه گیری شده در گروههای کنترل و تست

نتیجه مطالعه پاتولوژی
PON1
سالم
PKC
(تعداد)20 :
PON1
کالنژیوهپاتیت
PKC
(تعداد)7 :
PON1
کالنژیت
PKC
(تعداد)7 :

ALT
3/016
3/210
3/631
3/003
- 3/102
- 3/207

AST

تطابق پیرسون
GGT
ALP

- 3/136
- 3/011
- 3/211
- 3/301
- 3/013
- 3/306
- 3/107
3/021
3/071
- 3/011
3/010
3/631
- 3/307
- 3/102
- 3/623
- 3/170
- 3/107
- 3/102
*
تطابق معنی دار در سطح 3/30
**تطابق معنی دار در سطح 3/32

NEFA

BHB

PON1

PKC

- 3/231
**-3/071
- 3/316
- 3/101
- 3/621
- 3/012

3/222
*- 3/063
- 3/160
- 3/030
3/166
3/313

2
3/303
2
**3/061
2
**3/100

3/303
2
**3/061
2
**3/100
2

تنها مقدار  BHBدر تشخیص کالنژیوهپاتیت بطور معنی

همچنین ،رگرسیون لجستیک بیزین جهت تخمین احتمال

داری ( )P>3/30کاهش پیدا کرده بود و اختالف سایر

کالنژیت و کالنژیوهپاتیت در مقایسه با گاوهای سالم

پارامترها بین دو گروه معنی دار نبودند (.)P<3/30

براساس استفاده از بهترین متغیرها (جدول  )0استفاده گردید.
BHB ،NEFA ،GGT ،ALP ،ALT

 AUCsبرای  ALT ،AST ،ALTو  GGTدر گروههای مبتال

براساس این مدل آماری

به کالنژیوهپاتیت و کالنژیت به ترتیب ،3/73 ،3/60 ،3/62

و  PON1بهترین متغیرها برای کالنژیوهپاتیت و ،AST

 3/60و  3/02 ،3/06 ،3/03 ،3/00محاسبه شد و هیچیک از

 BHB ،NEFA ،GGTو  PKCبهترین متغیرها برای کالنژیت

آنها در مقایسه با گروه سالم معنی دار نبودند (.)P<3/30

درنظر گرفته شدند.

جدول  -0مقایسه گاوهای مبتال به کالنژیت و کالنژیوهپاتیت با گاوهای سالم با رگرسیون لجستیک بیزین براساس بهترین متغیرها OR.میزان احتمال
وقوع هر بیماری
کالنژیوهپاتیت

ALT
AST
ALP
GGT
NEFA
BHB
PON1
PKC

کالنژیت

(OR )% 1/0 - % 07/0

P value

(OR )% 1/0 - % 07/0

P value

(3/01 )3/06 – 2/33
(2/331 )2/331 – 2/336
(2/32 )2/33 – 2/30
(2/10 )3/03 – 1/11
(3/11 )3/11 – 3/70
(2/331 )2/333 – 2/331
-

3/36
3/330
3/31
3/20
3/33
3/31
-

(2/331 )2/33 – 2/331
(2/32 )3/00 – 2/30
(3/00 )3/17 – 2/11
(3/00 )3/11 – 2/32
(3/01 )3/07 – 2/33

3/31
3/20
3/13
3/37
3/31

بحث

نشخوارکنندگان میشود ( .)0عالئم آزمایشگاهی کالنژیت و

کالنژیوهپاتیت ،التهاب شدید مجاری صفراوی و بافت کبد

کالنژیوهپاتیت معموال شامل نوتروفیلی با شیفت به چپ است

مجاور آن است که گاهی باعث نارسایی کبد در اسبها و

که شمار گلبولهای سفید خون بسته به درجه اندوتوکسمی و
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التهاب ،آنمی تجدیدناپذیر ،افزایش بیلیروبین سرم ،افزایش

فعالیتهای سرمی  ALPو  GGTدر گروه مبتال به

متوسط تا شدید فعالیتهای سرمی  AST ،ALTو  ALPو

کالنژیوهپاتیت افزایش داشت ،اما این افزایش معنی دار نبود

افزایش مالیم تا متوسط  ،GGTافزایش اسیدهای صفراوی

(.)P<3/30

سرم مخصوصا بعد از غذا ،بیلیروبینوری و افزایش گلوبولین

براساس گزارش  Stojevicو همکاران ( AST ، )1330و

و فیبرینوژن سرم متغیر است (21و  .)0در دامهای بزرگ،

 GGTطی آغاز دوره شیرواری تا دوره خشکی کاهش و

فعالیتهای سرمی  ،GGT ،SDH ،ASTغلظت بیلیروبین

 ALTافزایش مییابد که کاهش  ASTدر گروه مبتال به

کونژوگه و اسیدهای صفراوی تام معموال افزایش مییابد (.)0

کالنژیوهپاتیت ،افزایش  ALTو عدم تغییر  GGTدر گروه

در گاوهای شیری ،اندازهگیری اسیدهایصفراوی سرم ارزش

کالنژیت ممکن است بدلیل قرارداشتن این گاوها در اواخر

کمی در تشخیص کبدچرب یا نارسایی کبد دارد که بدلیل

شیرواری یا دوره خشکی بوده باشد .درواقع  GGTدر اثر

تعییرات معنی دار ساعت به ساعت است .در گاوهای تازهزا،

کالنژیت افزایش پیدا کرده است ولی بدالیل فیزیولوژیک

غلظت اسیدهای صفراوی تام سرم بطور معنی داری باالتر از

میزان طبیعی آن پایین آمده است که منجر میشود بدون تغییر

گاوهای در اواسط شیرواری یا تلسیه های  6ماهه است ( 1و

بنظر برسد ،ضمن اینکه میزان  ALTبطورکلی در مشکالت

.)0

کبدی افزایش مییابد ( .)21همچنین ،افزایش میزان  ALPدر

الزم بذکر است که یافتههای اولتراسونوگرافی در گاوهای

گروه مبتال به کالنژیوهپاتیت میتواند ناشی از درگیری مجاری

مبتال به کلستاز خارج کبدی شامل اتساع شدید کیسهصفرا و

صفراوی و ترشح آن به درون خون باشد.

دیگر مجاری صفراوی مهم داخل کبدی است که اتساع کیسه

پارا اوکسوناز  ،(PON1) 2آنزیمی است که در سلولهای

صفرا اختصاصی نبوده و در تمام گاوهای بیاشتها ،کیسه صفرا

کبدی نشخوارکنندگان تولید و ترشح میشود و با  HDLهمراه

ممکن است متسع شود ( .)0بنابراین ،تشخیص قطعی

است و اثر حفاظتی در برابر اکسیداسیون لیپوپروتئین دارد

کالنژیت و کالنژیوهپاتیت تنها با بیوپسی کبد امکانپذیر بوده

(7و ،)1که یک افزایش مالیم در کالنژیوهپاتیت را نشان داد

( )21که یک روش تهاجمی و پرهزینه بوده و میتواند با

( ،)P<3/30اما در کالنژیت تغییری نداشت PON1 .در

عفونت ،خونریزی و مرگ دام همراه باشد .همانطور که در

لیپیدوز کبدی کاهش و در بیماری های کبدی افزایش می یابد

بخش مقدمه ذکر شد بیماریهای کبدی – صفراوی معموال

اما تا کنون مطالعه ای در خصوص اندازه گیری  PON1و

همراه با سایر جراحات کبدی نظیر لیپیدوز کبدی در

 PKCدر کالنژیت و کالنژیوهپاتیت در گاوها انجام نشده

نشخوارکنندگان دیده میشوند ( ،)6از اینرو در این مطالعه

است .پروتئین کیناز ،(PKC) Cخانوادهای از آنزیمهای

میزان  PON1 ،BHB ،NEFAو  PKCنیز که تاثیرپذیری آنها

پروتئینکیناز بوده که در هپاتوسیتها یافت میشوند و

از لیپیدوز کبد مشخص شده است ،عالوه بر سایر آنزیمهای

عملکرد پروتئینها را از طریق گروه هیدروکسیل اسید

کبدی نظیر  ،GGTاندازه گیری و بررسی شد.

آمینههای سرین و ترئونین کنترل میکنند ( PKC 2 ،0در هر

براساس این مطالعه ،فعالیت سرمی  ALTو  ASTدر

دو کالنژیت و کالنژیوهپاتیت بطور غیرمعنی دار کاهش یافت

گروههای مبتال به کالنژیوهپاتیت و کالنژیت در مقایسه با

( )P<3/30که میتواند ناشی از لیپیدوز مالیم همزمان باشد.

گروههای سالم به ترتیب کاهش و افزایش مییابد ،که این

طی بررسیهای انجام شده ،مطالعات بخصوصی در مورد

تغییرات از نظر آماری معنی دار نمیباشد (.)P<3/30

کالنژیت و کالنژیوهپاتیت گاو صورت نگرفته و بیشتر
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بررسیها در این زمینه روی سگ و گربه انجام شده است.

و بیهوازی و تشخیص تفریقی کالنژیت و کالنژیوهپاتیت

کالنژیوهپاتیت بیشتر در گربه گزارش شده ولی در سگ و گاو

گرفته شوند که فقط با بیوپسی کبد امکانپذیر است (.)21

نادر میباشد که بنظر میرسد این تفاوت بین گونهها بدلیل

تشخیص تفریقی از دیگر فاکتورها که باعث بیماریهای

تفاوت در آناتومی مجاری صفراوی و پانکراتیک آنها باشد

کبدی حاد تا مزمن ،کاهش وزن ،دلدرد ) (colicیا عفونت

( .)0براساس مطالعات کالنژیت  /کالنژیوهپاتیت %13 - %03

میشوند باید انجام شود (.)0

موارد بیماریهای کبدی در گربه را شامل میشود (.)23

کالنژیوهپاتیت چرکی حاد ممکن است منجر به سپتیسمی

Taenia

شدید و مرگ شود .در موارد حاد ،کبد متورم ،نرم و

در سال  ،1321یک مورد کالنژیت حاد بهمراه

 saginataتوسط  Uygur Bayramicliو همکاران گزارش شده

رنگپریده است .کانونهای چرک ممکن است زیر کپسول

است (.)20

بوده یا روی سطح کبد قابل مشاهده باشند .در این شرایط،

در مطالعهای که توسط  O'Neill EJو همکاران (  )1336بر

نوتروفیلها در مثلث پورت حاضرند و میتوانند پارانشیم را

روی چهار قالده سگ مبتال به کالنژیت  /کالنژیوهپاتیت

دژنره کنند .اکسودای چرکی در مجاری دیده میشود .در

انجام شد ،سطح آنزیمهای  ALT ،ALPو  ASTافزایش پیدا

کالنژیوهپاتیت تحت حاد یا مزمن ،تورم پرولیفراتیو بوده و

کرده بود و در کشت ،باکتریهای اشرشیاکولی ،گونههای

تکثیر مجاری صفراوی دیده میشود .نواحی آتروفیشده،

کلستریدیوم و استرپتوکوکوس جدا شدند (.)1

هایپرپالزی تجدیدپذیر و فیبروز اطراف پورت ممکن است

طبق گزارش  Daniel AGو همکاران در مطالعهای روی یک

دیده شود ( .)0بنابراین ،تغییرات آسیب شناسی بافتی شامل

گربه مبتال به سندرم شکنندگی پوست بهمراه کالنژیوهپاتیت و

انتشار التهابی نوتروفیلها در پارانشیم کبد و مجاری صفراوی،

کبدچرب ،میزان فعالیت آنزیمهای کبدی و بیلیروبین سرم

نکروز اطراف ورید باب کبدی ،هیپرپالزی مجاری صفراوی و

باالتر از حد نرمال بود (.)1

فیبروز است ( .)0آزمایشات بافتشناسی و کشت باکتریایی،

 Rameryو همکاران در مطالعهای بر روی یک قالده سگ

بیشتر برای شناسایی عامل بیماری انجام می گیرد (.)0

تریر با عالئم اسهال و استفراغ ،بیاشتهایی و کاهش وزن که

ضریب تطابق پیرسون بصورت مقداری بین  2±نشان داده

افزایش میزان فعالیت سرمی آنزیمهای کبدی ،LDH ،ALT

میشود و میزان تطابق بین دو متغیر را بیان میکند .در این

 ALPو  GGTرا نیز نشان میداد ،حضور تعداد زیادی باسیل

مطالعه نیز ،تطابق بین متغیرها با استفاده از آزمون تطابق

بزرگ از گونههای کلستریدیوم را در آسپیره صفرا نشان دادند

پیرسون ) (Pearson Correlationبررسی شد و در جدول 1

و در آزمایش میکروسکوپی بیوپسی کبد ،حضور ماکروفاژها،

نشان داده شده است .براساس این جدول رابطه بین  PON1و

پالسماسلها ،نوتروفیلها و لنفوسیتها در مناطق اطراف

PKCدر کالنژیوهپاتیت ( )3/061 ،P>3/32و کالنژیت

سیاهرگ باب کبد ) ،(periportal areaهایپرپالزی مجاری

( )3/100 ،P>3/32معنی دار و مثبت است ،درحالیکه درحال

صفراوی و تورم مالیم هپاتوسیتها که حاوی گرانولهای

سالمت ،رابطه بین  NEFAو  )3/071 ،P>3/32( PKCو نیز

زرد تیره (صفرا) بودند ،تشخیص هپاتوپریکالنژیت تحت

 BHBو )3/063 ،P>3/30( PKCمعکوس و معنی دار می

حاد را تایید نمودند (.)0

باشد ،به این معنی که با افزایش یکی دیگری کاهش مییابد و

برای تایید تشخیص این جراحات در دامهای کوچک نیز،

برعکس ،و این اختالف معنی دار میباشد.

بیوپسی کبد باید انجام شود و نمونهها باید برای کشت هوازی
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رگرسیون لجستیک بیزین تغییرات پارامترها را در گاوهای

همچنـــین  BHB،NEFA،GGT،ASTو  PKCبایـــد بـــرای

مبتال به کالنژیت و کالنژیوهپاتیت را در مقایسه با شرایط

پیشبینی احتمال وقوع کالنژیت اندازهگیـری شـوند .فرمـول

سالمت و براساس دو مدل استفاده از تمام متغیرها و بهترین

محاسبه احتمال:

متغیرها ارزیابی نمود .براساس جدول  ،0احتمال وقوع
کالنژیوهپاتیت با افزایش یک واحدی  BHB ،ALPو

p=1/(1+exp[-(0.6496+0.0021AST+0.0114GGT)])0.5248NEFA-0.6348BHB+ 0.0148PKC

PON1

به ترتیب به میزان  )P>3/32( 3/11 ،)P>3/32( 2/331و
 )P>3/30( 2/331افزایش مییابد .در کالنژیت نیز افزایش
یک واحدی  ASTو  ،PKCاحتمال وقوع بیماری را به ترتیب
به میزان  )P>3/30( 2/331و  )P>3/30( 3/01افزایش خواهد
داد .براساس مدل بهترین متغیر،NEFA ،GGT ،ALP ،ALT ،
 BHBو  PON1متغیرهایی هستند که میتوانند برای محاسبه
احتمال کالنژیوهپاتیت استفاده شوند .فرمول محاسبه احتمال:
p=1/(1+exp[-(-0.4587
0.0194ALT+0.0037ALP+0/0133GGT+0.3611NEFA+
)])0.8635BHB+0.0041PON1

با استفاده از پارامترهای بیوشیمیایی کبد و این توابع ،احتمال
وقوع کالنژیوهپاتیت و کالنژیت را میتوان برای گرفتن
بهترین تصمیم جهت درمان و بهبود شرایط سالمت گله گاوها
و درنهایت برای جلوگیری از خسارات اقتصادی آینده بدلیل
بد کارکردن کبد ،محاسبه کرد .برای مثال ،اگر مقادیر سرمی
 BHB ،NEFA ، GGT،ASTو  PKCبه ترتیب ،13/2 ،273
 10/1 ،3/6و  11/1باشد ،با جایگزینی این مقادیر در معادله
باال ،احتمال وقوع کالنژیت قابل محاسبه خواهد بود.

( p=1/(1+exp[-(0.6496+0.0021 (170) + 0.0114 (20.1) - 0.5248 (0.60) - 0.6348 (25.2) + 0.0148 (22.2)]) = 1/(1+exp[-15.75414)]) = 1/1+exp(15.75414) = 1/1 + e 15.75414 = 1/1 + 2.71 15.75414 = 1.51

استفاده از توابع پیشنهادی جهت تخمین میزان احتمال ابتال به

با توجه به مطالعات بسیار محدود در این زمینه ،پیشنهاد

کالنژیت و کالنژیوهپاتیت میتواند نیاز به انجام بیوپسی و یا

میگردد این مطالعه در ابعاد وسیعتر و بررسی پارامترهای

استفاده همزمان سونوگرافی و بیوپسی را کم و یا محدود به

بیشتر توسط محققین دیگر صورت پذیرد.

موارد خاص نماید که ضمن صرفهجویی در هزینههای

تشکر و سپاسگزاری

کاهش اشتها و تولید و عدم بهبود دام بدلیل شناخته و درمان

بدینوسیله از آقای دکتر احد علیزاده بخاطر همکاری ایشان در

نشدن مشکالت کبدی را افزایش میدهد.

تحلیل آماری این مطالعه قدردانی میگردد.

دامداری ،امکان درمان بموقع و جلوگیری از حذف دام بدلیل
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