
ΤιΤι είναιείναι κοινόκοινό καικαι τιτι όχιόχι κατάκατά τηντην
κλινικήκλινική καικαι εργαστηριακήεργαστηριακή

προσέγγισηπροσέγγιση τωντων νοσημάτωννοσημάτων τουτου
ήπατοςήπατος στοστο σκύλοσκύλο καικαι στηστη γάταγάτα

ΤΤ. . ΡάλληςΡάλλης
ΚαθηγητήςΚαθηγητής ΠαθολογίαςΠαθολογίας ΖώωνΖώων

ΣυντροφιάςΣυντροφιάς, , ΤμήμαΤμήμα ΚτηνιατρικήςΚτηνιατρικής, , ΑΠΘΑΠΘ



ΗΗ γάταγάτα δενδεν είναιείναι έναςένας
μικρόσωμοςμικρόσωμος σκύλοςσκύλος καικαι δενδεν
πρέπειπρέπει νανα αντιμετωπίζεταιαντιμετωπίζεται έτσιέτσι



ΤαΤα συμπτώματασυμπτώματα τηςτης ηπατικήςηπατικής νόσουνόσου
στοστο σκύλοσκύλο καικαι στηστη γάταγάτα κυμαίνονταικυμαίνονται
ευρύταταευρύτατα, , απόαπό ανορεξίαανορεξία καικαι απώλειααπώλεια
βάρουςβάρους έωςέως διόγκωσηδιόγκωση τηςτης κοιλιάςκοιλιάς, , 
ίκτεροςίκτερος καικαι ηπατικήηπατική εγκεφαλοπάθειαεγκεφαλοπάθεια



ΗπατικόΗπατικό νόσημανόσημα

ΣκύλοςΣκύλος
ΑνορεξίαΑνορεξία
ΈμετοςΈμετος
ΔιάρροιαΔιάρροια
ΊκτεροςΊκτερος
ΗπατομεγαλίαΗπατομεγαλία//
σπληνομεγαλίασπληνομεγαλία
ΠυρετόςΠυρετός

ΓάταΓάτα
ΚατάπτωσηΚατάπτωση
ΑνορεξίαΑνορεξία
ΠυρετόςΠυρετός
ΚακήΚακή όψηόψη
τριχώματοςτριχώματος
ΊκτεροςΊκτερος
ΈμετοςΈμετος
ΗπατομεγαλίαΗπατομεγαλία//
σπληνομεγαλίασπληνομεγαλία
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ΗπατικήΗπατική ανεπάρκειαανεπάρκεια

Τα συμπτώματα
της ηπατικής
νόσου

+

ΣκύλοςΣκύλος
ΑσκίτηςΑσκίτης
ΚαχεξίαΚαχεξία
ΗπατικήΗπατική
εγκεφαλοπάθειαεγκεφαλοπάθεια
ΔιαταραχέςΔιαταραχές
πήξηςπήξης τουτου
αίματοςαίματος
ΠολυουρίαΠολυουρία//πολυπολυ
διψίαδιψία

ΓάταΓάτα
ΚαχεξίαΚαχεξία
ΗπατικήΗπατική
εγκεφαλοπάθειαεγκεφαλοπάθεια
ΔιαταραχέςΔιαταραχές
πήξηςπήξης τουτου
αίματοςαίματος
ΑσκίτηςΑσκίτης
ΠολυουρίαΠολυουρία//πολυπολυ
διψίαδιψία



ΑιματολογικέςΑιματολογικές διαταραχέςδιαταραχές

ΉσσονοςΉσσονος σημασίαςσημασίας αλλαγέςαλλαγές –– πληροφορίεςπληροφορίες

((ΡΤΡΤ ↑↑ σεσε ΗΑΗΑ))



ΑναστομώσειςΑναστομώσεις πυλαίαςπυλαίας φλέβαςφλέβας

ΣκύλοςΣκύλος
ΜικροκυττάρωσηΜικροκυττάρωση, , 
αναιμίααναιμία ++++

ΓάταΓάτα
ΜικροκυττάρωσηΜικροκυττάρωση, , 
αναιμίααναιμία ++



ΣοβαρούΣοβαρού βαθμούβαθμού
ηπατοκυτταρικήηπατοκυτταρική βλάβηβλάβη

ΣκύλοςΣκύλος
ΑκανθοκύτταραΑκανθοκύτταρα
ΣτοχοκύτταραΣτοχοκύτταρα
ΠοικιλοκυττάρωσηΠοικιλοκυττάρωση

ΓάταΓάτα
ΑκανθοκύτταραΑκανθοκύτταρα
ΣτοχοκύτταραΣτοχοκύτταρα
ΠοικιλοκυττάρωσηΠοικιλοκυττάρωση



ΟυδετεροφιλικήΟυδετεροφιλική
λευκοκυττάρωσηλευκοκυττάρωση

ΣκύλοςΣκύλος
ΙστοπλάσμωσηΙστοπλάσμωση
ΛεπτοσπείρωσηΛεπτοσπείρωση
ΒακτηριδιακήΒακτηριδιακή
χολαγγειχολαγγειΐτιδαΐτιδα

ΓάταΓάτα
ΠυώδηςΠυώδης ––
ουδετεροφιλικήουδετεροφιλική
χολαγγειοηπατίτιδαχολαγγειοηπατίτιδα



ΛευκοπενίαΛευκοπενία -- ΠανκυτταροπενίαΠανκυτταροπενία

ΣκύλοςΣκύλος
ΠρώταΠρώτα στάδιαστάδια
λοιμώδουςλοιμώδους ηπατίτιδαςηπατίτιδας

ΓάταΓάτα
ΣοβαρήΣοβαρή τοξοπλάσμωσητοξοπλάσμωση
ΔιάσπαρτηΔιάσπαρτη ιστοπλάσμωσηιστοπλάσμωση



ΔιαγνωστικήΔιαγνωστική σύγχυσησύγχυση

ΌτανΌταν συνυπάρχουνσυνυπάρχουν ίκτεροςίκτερος, , σοβαρέςσοβαρές
αιματολογικέςαιματολογικές διαταραχέςδιαταραχές, , ήπιαήπια αύξησηαύξηση
τηςτης δραστηριότηταςδραστηριότητας τωντων ηπατικώνηπατικών
ενζύμωνενζύμων καικαι τηςτης συγκέντρωσηςσυγκέντρωσης τωντων

χολικώνχολικών οξέωνοξέων τουτου ορούορού
ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ

Αιμολυτικός ίκτερος



ΒιοχημικέςΒιοχημικές διαταραχέςδιαταραχές

ΜείζονοςΜείζονος σημασίαςσημασίας αλλαγέςαλλαγές –– πληροφορίεςπληροφορίες



ΔραστηριότηταΔραστηριότητα ενζύμωνενζύμων

((ALT, AST, ALP, GGT,ALT, AST, ALP, GGT,
ARG, SDH, GDH, LDH)ARG, SDH, GDH, LDH)



ΌτανΌταν οιοι συγκεντρώσειςσυγκεντρώσεις τουςτους κυμαίνονταικυμαίνονται σεσε
φυσιολογικάφυσιολογικά όριαόρια, , ενώενώ υπάρχουνυπάρχουν κλινικέςκλινικές
ήή άλλεςάλλες ενδείξειςενδείξεις ηπατικήςηπατικής νόσουνόσου, , σεσε
ΚΑΜΙΑΚΑΜΙΑ περίπτωσηπερίπτωση δενδεν πρέπειπρέπει νανα

αποκλείεταιαποκλείεται ηη ύπαρξήύπαρξή τηςτης



ΟιΟι ηπατικέςηπατικές δοκιμέςδοκιμές δενδεν είναιείναι περισσότεροπερισσότερο
αλάνθαστεςαλάνθαστες απαπ’’ ότιότι οιοι άνθρωποιάνθρωποι πουπου τιςτις

χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν

Α. Μ. Snell



Οξύ ηπατικό
νόσημα

Χρόνιο ηπατικό
νόσημα

ΓάταΓάτα
AST AST ++ GGTGGT
ALT + ALT + GGTGGT
ASTAST + ALP+ ALP
ALT + ALPALT + ALP

ΣκύλοςΣκύλος
ALT ALT ++ ALPALP
AST + AST + ALPALP
ARG + ARG + ALPALP



ΆνθρωποςΆνθρωπος : : AST/ALTAST/ALT

Οξεία ηπατική
νόσος ≤ 1

Αλκοολική
κίρρωση > 2



ΟΟ βαθμόςβαθμός αύξησηςαύξησης--ελάττωσηςελάττωσης τηςτης
δραστηριότηταςδραστηριότητας τωντων ηπατικώνηπατικών ενζύμωνενζύμων
δείχνειδείχνει τηντην έκτασηέκταση τηςτης ηπατικήςηπατικής βλάβηςβλάβης, , 
αλλάαλλά όχιόχι τηντην πιθανήπιθανή αναστροφήαναστροφή τηςτης



ΑύξησηΑύξηση ALT ALT 300 300 U/L U/L είναιείναι χειρότερηχειρότερη απόαπό
αυτήαυτή τωντων 200 200 U/LU/L



ALTALT

↑↑ 22πλάσιαπλάσια –– 33πλάσιαπλάσια τουτου εύρουςεύρους τωντων ΦΤΦΤ::
ήπιαήπια ηπατοκυτταρικήηπατοκυτταρική βλάβηβλάβη

↑↑ ↑↑ 55πλάσιαπλάσια –– 1010πλάσιαπλάσια τουτου εύρουςεύρους τωντων
ΦΤΦΤ:: μέσημέση ηπατοκυτταρικήηπατοκυτταρική βλάβηβλάβη

↑↑ ↑↑ ↑↑ 1010πλάσιαπλάσια τουτου εύρουςεύρους τωντων ΦΤΦΤ::
σοβαρήσοβαρή ηπατοκυτταρικήηπατοκυτταρική βλάβηβλάβη



ALPALP

Για τον ίδιο
βαθμό

χολόστασης

ΣκύλοςΣκύλος
ΗμιπερίοδοςΗμιπερίοδος
ζωήςζωής
μεγαλύτερημεγαλύτερη
↑↑↑↑↑↑ αύξησηαύξηση

ΓάταΓάτα
ΗμιπερίοδοςΗμιπερίοδος
ζωήςζωής μικρότερημικρότερη
↑↑ αύξησηαύξηση



ALPALP ↑↑

ΠροσοχήΠροσοχή σεσε νοσήματανοσήματα οστώνοστών, , εντερικούεντερικού
βλεννογόνουβλεννογόνου, , πλακούνταπλακούντα, , φλοιούφλοιού

επινεφριδίωνεπινεφριδίων ((νν. . Cushing)Cushing)

ΙσοένζυμαΙσοένζυμα



ALPALP && GGTGGT ↑↑

ΣκύλοςΣκύλος
ΣτεροειδήΣτεροειδή
ΦαινοβαρβιτάληΦαινοβαρβιτάλη
ΠριμιδόνηΠριμιδόνη
ΦαινυντοΦαινυντοΐνηΐνη

ΓάταΓάτα
ΌχιΌχι



GGTGGT vsvs ALPALP
ΣκύλοςΣκύλος
ΌχιΌχι

ΓάταΓάτα
ΝαιΝαι



GGT GGT vsvs ALPALP

ΣκύλοςΣκύλος
ΔιαφοροποίησηΔιαφοροποίηση
ιατρογενούςιατρογενούς
αύξησηςαύξησης ALPALP

ΓάταΓάτα
ΕιδικότηταΕιδικότητα GGTGGT



GGT (GGT (ΦΦ)) -- ALPALP ((↑↑))

ΠιθανήΠιθανή οστικήοστική βλάβηβλάβη, , ανάπτυξηανάπτυξη, , 
εγκυμοσύνηεγκυμοσύνη



ΗπατικήΗπατική λιποείδωσηλιποείδωση

↑↑↑↑ ALP ALP ~ ~ ↑↑ GGTGGT



55’’ ΝουκλεοτιδάσηΝουκλεοτιδάση (5(5’’ΝΤΝΤ))



ΛευκωματίνεςΛευκωματίνες ↓↓↓↓

ΣκύλοςΣκύλος
ΗπατικήΗπατική
ανεπάρκειαανεπάρκεια

ΓάταΓάτα
ΌχιΌχι

((νεφρωσικόνεφρωσικό σύνδρομοσύνδρομο))



ΛευκωματίνεςΛευκωματίνες

ΕνήλικεςΕνήλικες γάτεςγάτες
ΦυσιολογικήΦυσιολογική
συγκέντρωσησυγκέντρωση

ΓατάκιαΓατάκια
ΜικρότερηΜικρότερη
συγκέντρωσησυγκέντρωση



ΟλικέςΟλικές ΠρωτεΠρωτεΐνεςΐνες

ΕνήλικοιΕνήλικοι σκύλοισκύλοι, , γάτεςγάτες
ΦυσιολογικήΦυσιολογική
συγκέντρωσησυγκέντρωση

ΚουτάβιαΚουτάβια, , γατάκιαγατάκια
ΜικρότερηΜικρότερη
συγκέντρωσησυγκέντρωση



ΧολικάΧολικά οξέαοξέα ορούορού ↑↑
2 2 μετρήσειςμετρήσεις::

σεσε νηστικόνηστικό απόαπό 1212ώρουώρου ζώοζώο
2 2 ώρεςώρες μετάμετά τητη χορήγησηχορήγηση τροφήςτροφής

ΣκύλοςΣκύλος
ΔείκτηςΔείκτης ηπατικήςηπατικής
νόσουνόσου;;
ΑναστόμωσηΑναστόμωση ΠΦΠΦ
ΗΑΗΑ

ΓάταΓάτα
ΑναστόμωσηΑναστόμωση ΠΦΠΦ
ΗΑΗΑ



↑↑ ΝΗΝΗ33 ορούορού –– δοκιμήδοκιμή ανοχήςανοχής στηνστην ΝΗΝΗ33

ΣκύλοςΣκύλος
ΗΑΗΑ
ΑναστόμωσηΑναστόμωση ΠΦΠΦ

ΓάταΓάτα
ΠαρατεταμένηΠαρατεταμένη
νηστείανηστεία



BUN BUN ↓↓↓↓

ΣκύλοςΣκύλος
ΗπατικήΗπατική
εγκεφαλοπάθειαεγκεφαλοπάθεια
ΜείωσηΜείωση πρωτεϊνώνπρωτεϊνών
τροφήςτροφής

ΓάταΓάτα
ΠαρατεταμένηΠαρατεταμένη
πλήρηςπλήρης ανορεξίαανορεξία
ΜείωσηΜείωση πρωτεϊνώνπρωτεϊνών
τροφήςτροφής
ΗπατικήΗπατική
εγκεφαλοπάθειαεγκεφαλοπάθεια



ΆλλεςΆλλες βιοχημικέςβιοχημικές παράμετροιπαράμετροι τουτου ορούορού

Χρόνια ηπατική
νόσος
ΗΑ

ΣκύλοςΣκύλος
ΟΧΟΧ, , ΑΧΑΧ
ΓλυκόζηΓλυκόζη
Cu, FeCu, Fe

ΓάταΓάτα
ΟΧΟΧ, , ΑΧΑΧ
ΓλυκόζηΓλυκόζη



δδ--χολερυθρίνηχολερυθρίνη

ΑυξάνεταιΑυξάνεται σεσε χολεστατικάχολεστατικά νοσήματανοσήματα τουτου
ήπατοςήπατος
ΕίναιΕίναι συνδεδεμένησυνδεδεμένη μεμε λευκωματίνηλευκωματίνη στονστον
ορόορό
ΗΗ περίοδοςπερίοδος ημίσειαςημίσειας ζωήςζωής είναιείναι περίπουπερίπου 14 14 
ημέρεςημέρες, , όσοόσο καικαι τηςτης λευκωματίνηςλευκωματίνης
ΑποτελείΑποτελεί αξιόπιστοαξιόπιστο δείκτηδείκτη χολόστασηςχολόστασης
ΠαραμένειΠαραμένει αυξημένηαυξημένη στονστον ορόορό καικαι μετάμετά
τηντην εξαφάνισηεξαφάνιση τουτου ίκτερουίκτερου



ΧολερυθρίνηΧολερυθρίνη ούρουούρου –– κρύσταλλοικρύσταλλοι
χολερυθρίνηςχολερυθρίνης ιζήματοςιζήματος

ΣκύλοςΣκύλος
ΣεΣε μέτριεςμέτριες ήή μικρέςμικρές
συγκεντρώσειςσυγκεντρώσεις μεμε ΕΒΕΒ > 1020> 1020: : 
φυσιολογικόφυσιολογικό εύρημαεύρημα

ΓάταΓάτα
ΠάντοτεΠάντοτε παθολογικόπαθολογικό
εύρημαεύρημα, , ανεξάρτηταανεξάρτητα
ΕΒΕΒ ούρουούρου



ΛιπιδουρίαΛιπιδουρία

ΣκύλοςΣκύλος ΓάταΓάτα
ΣτοΣτο υπερκείμενουπερκείμενο
τμήματμήμα τουτου ούρουούρου

Λιποείδωση ήπατος
Σοβαρό νόσημα του νεφρού

Παθολογικό



ΔοκιμέςΔοκιμές BSP, ICGBSP, ICG

ΔενΔεν εφαρμόζονταιεφαρμόζονται σήμερασήμερα ωςως μημη
αξιόπιστεςαξιόπιστες καικαι επικίνδυνεςεπικίνδυνες



ΜελλοντικήΜελλοντική δοκιμήδοκιμή

ΑνίχνευσηΑνίχνευση ραδιενεργούραδιενεργού άνθρακαάνθρακα--13 13 στονστον
εκπνεόμενοεκπνεόμενο αέρααέρα((μετάμετά αποαπο iv iv χορήγησηχορήγηση
αμινοπυρίνηςαμινοπυρίνης επισημασμένηςεπισημασμένης μεμε CC--1313))
ΗΗ δοκιμήδοκιμή ήδηήδη εφαρμόζεταιεφαρμόζεται στονστον άνθρωποάνθρωπο καικαι
δοκιμαστικάδοκιμαστικά στονστον σκύλοσκύλο
ΤαΤα αποτελέσματάαποτελέσματά τηςτης αποτελούναποτελούν αξιόπιστοαξιόπιστο
δείκτηδείκτη((αυξημένηαυξημένη ειδεικότηταειδεικότητα--
ευαισθησίαευαισθησία):):ηπατικήςηπατικής λειτουργίαςλειτουργίας..ΠρόγνωσηΠρόγνωση
ασθενώνασθενών μεμε κίρρωσηκίρρωση,,πρόγνωσηπρόγνωση χειρουργικούχειρουργικού
κινδύνουκινδύνου σεσε ζώαζώα μεμε σοβαρόσοβαρό ηπατικόηπατικό νόσημανόσημα..
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