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ارزيابي ليپيدوز کبدی و ارتباط آن با 
برخی از شاخص های بيوشيميائي خون 

در گاوهای کشتاری اروميه 

چکید ه
مقادیر ماده خش�ک کبد، چربی کبد و میزان چربی در ماده خش�ک کبد گاوها با توجه به جنس و سن با غلظت گلوکز، اجسام ستوني، 
اوره، تري گلیس�رید، کلس�یم، منیزیم و فسفر به منظور تعیین نش�انگان پیش بالیني کبد چرب در 114 گاو شامل 41 راس غیرآبستن، 
 7 راس آبس�تن، 18 راس تلیس�ه و 48 راس نر بررس�ی گردید. نژاد گاوها هلش�تاین و وضعیت بدني میانگین متوس�ط بود. مقدار 5 
میلي لیتر خون و 10 گرم بافت کبد در طی کش�تار برداش�ت گردیدند. محتویات چرب کبدها با یک روش استخراج )سوکسله( ارزیابي 
ش�دند. ش�اخص هاي بیوش�یمیایي خون با روش هاي رایج آزمایشگاهي سنجیده ش�دند. میانگین درصد ماده خشک کبد در مجموع 
29/7درص�د، چرب�ي کب�د 1/1 میلی گرم در گرم کبد و میزان چربي در ماده خش�ک کبد 3/67درصد بود. اختالفات س�ني و جنس�ي 
بی�ن ش�اخص ها وجود ندارد. میانگین مقادیر بیوش�یمیایي خ�ون بین گاوهای نر و ماده معني دار نیس�تند، بنابرای�ن با ترکیب نتایج 
میانگین کلي گلوکز، اوره، تری گلیس�یرید، کلس�یم، منیزیم، فسفر و اجس�ام کتونی به ترتیب 49/4، 27/1، 38/1، 9/81، 2/92، 4/8 
 میلی گرم در دس�ی لیتر و 0/53 میلی مول در لیتر مي باش�ند. مقادیر ش�اخص ها همه در منابع مربوطه هستند. نتایج میانگین میزان 
چرب�ی تف�اوت هاي س�ني براي اجزاي چرب کبد و ش�اخص هاي خ�ون نیز اخت�الف معني داری را نش�ان ندادند. بی�ن چربی کبد با 
 ش�اخص های بیوش�یمیائی خون ارتباط معنی داری وجود ندارد در صورتي که ارتباطات مثبت معني دار در میان عناصر بزرگ خون و 
گلوکز/تري گلیس�ریدها مشاهده مي ش�ود. بنابراین نتیجه گرفته شد که در نبود نشانگان پیش بالیني کبد چرب ارتباطات مهمي بین 

چربي کبد و شاخص هاي بیو شیمیایي خون در گاوها وجود ندارد.

کلمات کلید ی: گاو، لیپیدوز، کبد، خون، بیوشیمیائی
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Evaluation of liver lipidosis and its association with some blood biochemical parameters in Urmia slaughtered 
cows
By: Ramin AG ,Clinical Sciences, Vet. College, Urmia University, (Corresponding Author; Tel: +989399572513) Tajic 
H, Asri-Rezaie S, Food Dept and Quality Control, Vet. College, Urmia University,Clinical Sciences, Vet. College, 
Urmia University, Nozad Sh, Assistant of Internal Medicine, Vet. College, Urmia University, Yazdizadeh A, Vet. 
Graduated, Urmia University, Ramin, S:Medical Sciences of Tabriz University, Tabriz.
The amounts of liver dry matter, liver fat and fat in liver dry matter based on age and sex of animals together with the 
concentrations of glucose, beta hydroxyl butyrate (BHB), urea, triglycerides (TG), calcium, magnesium and phosphorus in 
order to determination of probable subclinical liver lipidosis were investigated in 114 cows including 41 non-pregnant, 7 
pregnant, 18 heifers and 48 bulls. The breed of cows was from Holstein and the body condition scores were average moderate. 
A 5 ml blood and 10 gram liver were prepared during the slaughtering of cows. The fat content of all the liver samples 
was estimated by an extraction method (Soxhlet). Blood biochemical parameters were evaluated by the current laboratory 
methods. Mean percentage of liver dry matter for overall was 29.7%, liver fat was 1.1 mg/gram liver and percentage of fat 
in liver dry matter was 3.67%. There were no age and sex differences between parameters. Mean blood biochemical values 
between male and female calves were not significant, thus, by combinations of results the overall mean for glucose, urea, 
TG, calcium, magnesium, phosphorus, and BHB were 49.4, 27.1, 38.1, 9.18, 2.92, 4.8mg/dl and 0.53 mmol/l, respectively. 
The values were all at the recommended references for parameters. Age differences for the fat content of liver and blood 
parameters were also showed not significant among them. Correlation between liver fat and blood biochemical parameters 
were also revealed no significant correlations between them, while significant positive correlations were observed among 
blood macro-minerals and glucose/triglycerides. Thus, it can be concluded that in the absence of subclinical liver lipidosis 
there is no correlations between liver fat and or blood biochemical parameters in cows. 
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مقد مه
کبد از ضمائم دس��تگاه گ��وارش بوده که در س��مم زدائی، تامين   
انرژي، پروتئي��ن  و ویتامين ها دخالت دارد )17(. توليد انرژي از مواد قندی و 
چرب��ي ها در کبد امکان پذیر بوده و30 درصد ان��رژي بدن در کبد توليد می 
گردد )21(. چربي ها با فراخواني و س��وخت و ساز در کبد انرژي  ایجاد کرده 
که از یک طرف منجر به رشد و توليدات دامی شده و از طرفی با اضافه نشدن 
در کبد از بروز ليپيدوز تغذیه ای )چاقی(، کتوز و ليپيدوز متابوليکی )س��ندرم 
کبد چ��رب( در دام ممانعت مي نمای��د )6 ،26(. کاهش ميزان چربي در بدن 
ممکن اس��ت بدون عوارض باشد ولی افزایش چربی موجب ليپيدوز تغذیه ای 
و س��ندرم کبد چرب ش��ده که با اختالل در اعمال حياتي بدن همراه اس��ت. 
عوارض سندرم کبد چرب در بدن حادتر و شدیدتر از ليپيدوز کبدی می باشد 

.)17، 12، 11، 8(
حداکث��ر ميزان چرب��ي در کبد گاو در ليپيدوز کب��دی به 70درصد ماده 
خش��ک آن می رس��د در صورتی که حد طبيعي آن کمتر از 10 درصد اس��ت 
)17(. چرب��ي در ب��دن دام ها و به تبع آن در کبد تحت تاثير جنس و افزایش 
س��ن دام  تغيير یافته و ممکن اس��ت در گاوهاي پرتوليد و پرواري اختالالت 
متابوليکی را ایجاد نماید. به همين علت گاوهای مسن و بالغ بيشتر از گاوهای 
جوان متحمل تغييرات چربی ش��ده و در س��نين پائين ليپي��دوز و مخصوصاً 
نوع کبدی آن عمدتاً انفرادي و تحت عنوان س��ندرم تليس��ه های چاق مطرح 

 

مي باش��د )12 ،19(. در گاوهاي پرتوليد ميزان چربی ها در کبد در دو هفته 

به زایمان 20درصد ماده خش��ک )7 ،1(، در طی ش��يردهی تا 26 هفته پس 
از زایش به 5درصد ماده خش��ک تقليل مي یابد )17(. سندرم تليسه هاي چاق 
بعلت تجمع چربی ها در اطراف تحمدان با عالئم عدم فحلي و آبستني همراه 
اس��ت )2(. س��ندرم گاوهای پرواری نر و چاق از تغييرات چربی ها بر اس��اس 
جنس )17( و س��ندرم کبد چرب به همراه کتوز ثانویه )15 ،18( در گاوهای 

باالی 4 سال از تغييرات چربي بر اساس سن را می توان ذکر نمود.
تجم��ع چرب��ی در کبد به ش��کل تغذیه ای در هر س��نی از دام های نر و 
ماده عارض ش��ده در صورتيکه ش��کل متابوليکی آن یا س��ندرم کبد چرب به 
ف��رم درمانگاهی و تحت درمانگاهی و فقط در دامهای با توليد ش��ير فراوان و 
پرواری در س��نين باال عارض ش��ده )22( که تشخيص و تمایز آنها از یکدیگر 
مخصوصاً با فرم تحت درمانگاهی مهم می باش��د )8 ، 21، 26(. از آنجائی که 
درش��کل تحت درمانگاه��ی ليپيدوز کبدی، عالئم حياتی تقریباً عادی اس��ت 
)8، 16، 21( بنابراین اندازه گيری چربِی، مطالعات هيس��توپاتولوژیکی کبد و 
 تغييرات بيوش��يميائی خون برای تشخيص بيماری الزامی است )5(. مطالعات 
گس��ترده ای در پارامترهای بيوش��يميائی خون در س��ندرم کبد چرب انجام 
ش��ده و روابط بين پارامترهای فوق  توسط مولفين تایيد شده )4 ،7 ،24( در 
صورتيکه بين پارامترهای بيوش��يميائی خون و چربی کبد گزارش��ی مشاهده 
نش��ده و ارتباط بين آنها نيز نامعلوم می باش��د. به همي��ن منظور مطالعه ای 
براي تعيين ميزان چربي در ماده خش��ک کبد گاوهای نر و ماده کش��تار شده 

ارزیابی لیپیدوز کبدی ...
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در کش��تارگاه اروميه انجام شده تا در س��نين متفاوت احتمال وجود ليپيدوز 
تغذیه ای مش��خص گردد. همچنين با تعيين مقادیر پارامترهای بيوشيميائی 
خ��ون، ارتباط آنها ب��ا پارامترهای چربی کبد در ح��االت طبيعی و یا ليپيدوز 

کبدی مشخص گردد. 

مواد و روش  کار 
الف : تعداد گاوهاي تحت  مطالعه

در س��ال  1386 با مراجعه به کش��تارگاه صنعتي اروميه   تعداد 114 راس 
گاو هلش��تاین و دورگ ن��ر و ماده با وضعيت بدن��ی )BCS( 3 از 5 و بومی با 
BCS کمت��ر از 3 ب��ه صورت تصادفی انتخاب ش��دند. دام ها ش��امل 66 راس 
ماده )غيرآبس��تن، آبستن، تليس��ه( و 48 راس نر بودند. در طي 6 ماه مطالعه 
مجموعاً تعداد 14 بار در فواصل زماني متفاوت و در هر بار بين 5 تا 8 نمونه در 

 

نوبت های قبل، حين و پس از ذبح به کش��تارگاه تهيه گردید. جدول 1 تعداد 
گاوها را بر اساس جنس، سن و تنوع آنها نشان می دهد. سن گاوها بر اساس 
تعویض دندانهاي ش��يری و بر اساس سال تقسيم بندي شدند. از هر گاو صرفاً 
یک نمونه خون و کبد تهيه گردید. س��ایر اطالعات مانند وضعيت تغذیه، نوع 

گاوداري و غيره مدنظر نبودند. 

ب: روش  تهیه  نمونه 
در مراجعه قبل از کشتار ابتدا دام ها از نظر تعداد، نژاد، جنس و وضعيت 
بدني عالمت گذاري ش��ده و در هنگام کش��تار ابتدا نمونه خون اخذ ش��ده و 
س��پس حداقل 10 گرم از زائدة دمي کبد جدا و در ظرف تهيه نمونه گذاشته 
می ش��دند. نمونه ها پس از ثبت اطالعات و تعيين وضعيت آبس��تنی گاوهای 
ماده پس از خارج نمودن دس��تگاه تناس��لی به ازمایشگاه جهت تعيين چربی 
کبد و پارامترهای بيوش��يميائی ارس��ال ش��دند. تعداد کل نمونه ها در 14 بار 

مراجعه به کشتارگاه در هنگام شب تهيه شدند  

ج- روش  هاي آزمایشگاهي 
اندازه گیري رطوبت، ماده خشک کبد و میزان چربی در ماده خشک کبد

از روش ف��ور اس��تفاده گردید. نمونه ها پس از ریز ش��دن و خارج کردن 
مواد زائد و مجاري صفراوي مقدار 4 گرم در ظرف شيشه ای وزن شده، و 24 
س��اعت در 70 تا 80 درجه س��انتي گراد در فور گذاشته شدند. پس از خارج 
ش��دن مجدداٌ توزین گردید. تفاوت وزن اوليه از ثانویه ميزان رطوبت را نشان 
داده که با تبدیل به گرم ميزان رطوبت و ماده خشک بر اساس درصد مشخص 
گردید. ميزان چربی در ماده خشک کبد به وسيله روش سوکسيله تعيين شد 
و آن عبارت اس��ت از استخراج چربی به وسيله N-هگزان، خارج کردن حالل 

به وسيله تبخير، خشک کردن و اندازه گيری چربی استخراجی است )10(.

اندازه گیری پارامترهای بیوشیمیائی خون
 اوره خ��ون ب��ه روش آنزیم��ی )Urease, mod. Berthelot(، گلوکز 
به روش گلوکزاکس��يداز و اس��تفاده از کيت گلوکز)زیست ش��يمی، ایران( به 
وس��يله دستگاه اسپکتروفتومتری )Ultrospec 3300, UK( ارزیابي شدند. 
تریگليس��يرید به روش GPO-PAP و استفاده از کيت تریگليسيرید )پارس 
آرمون، ایران( به وسيله دستگاه اتوآناليزر )RA-100, USA( ارزیابي شدند. 
اجس��ام  س��توني  با اس��تفاده از کيت )BHB  )Runbut UK( و با استفاده  
UV-( از اس��پکتروفتومتری در طول موج 340 نانومت��ر به  روش  اولترا ویوله

method( تعيين گردید. مکانيس��م  براساس  اکسيداسيون D3- هيدروکسي  
بوتيرات  به  استواس��تات  در مجاورت  3-هيدورکسي  بوتيرات  دهيدروژناز است . 
کلس��يم و فسفر به روش کالریمتری، منيزیم به روش گزایليدین بلو تست و با 
استفاده از کيت های آزمایشگاهی شرکت پارس آزمون ایران به وسيله دستگاه 
اتوماتي��ک اتوآنالي��زر )RA-1000, USA( اندازه گيری ش��دند. از نرم افزار  
SPSS13 و آزم��ون ه��ای  Case Summaries، آناليز واریانس  یک طرفه و 

همبستگي  )Pearson( برای تجزیه و تحليل داده ها استفاده گردید

جدول 1- گاوهاي تحت مطالعه بر اساس جنس، سن و تنوع آنها

مجموعباالی 4 ساله4 ساله3 ساله2 ساله1 سالهدامها

5423041---------گاو غيرآبستن

67----------1--------------------گاو آبستن

18-----------------------------------------18تليسه

182252148گاونر

362710437114مجموع
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 نتایج
بر اس��اس جدول 2 ميانگين ميزان ماده خش��ک کب��د در مجموع گاوها 
29/7 درصد بوده که بيشترین ان در گاوهاي غيرآبستن مشاهده شد. ميانگين 
چرب��ي کبد در مجموع گاوه��ا 1/1 ميلی گرم در گرم کبد ب��وده که باالترین 
مقدار در گاوهاي آبس��تن دیده شد. ميانگين ميزان چربي در ماده خشک کبد 
3/67درصد بوده که در گاوهای آبستن بيشترین و تليسه ها کمترین بود. آناليز 
آماري اختالف معني داري را در بين دامها نشان نداد.جدول3 ميانگين و خطای 
اس��تاندارد ميزان چربی در ماده خشک کبد و پارامترهای بيوشيميائی خون را 
در گاوهای ماده، نر و مجموع آنها نشان می دهد. مقایسه ميانگين پارامترهای 
ف��وق )ANOVA( اختالف معن��ی داری را در بين گاوهای ماده و نر نش��ان 
ندادند لذا تلفيق نتایج گاوها امکان پذیر می باش��د.ميانگين و خطای استاندارد 
ميزان چربی در ماده خشک کبد و پارامترهای خون بر اساس سن در گاوهای 
نر و ماده )جدول 4( نش��ان می دهد که در 5 گروه س��نی اختالف معنی داری 

بين پارامترها وجود نداش��ته لذا تلفيق س��نی گاوها نيز امکان پذیر می باشد. 
ميانگي��ن وخطای اس��تاندارد ميزان چربی در ماده خش��ک کبد و پارامترهای 
بيوش��يميائی خون بر اساس جنس و آبستنی در گاوهای نر، غيرآبستن، تليسه 
و آبس��تن در جدول 5 نش��ان می دهد که هيچ اختالف معنی داری بر اس��اس 
جنس و آبس��تنی  وجود نداشته و بر اس��اس جنس و آبستنی نيز قابل تلفيق 
اس��ت. در بررسی انفرادی تعداد 4 راس )3/5درصد( از گاوهای نر دارای 10 تا 
12/5درصد چربی در ماده خش��ک کبد بودند که می توان به عنوان فرم تحت 
بالينی لپيدوز کبدی ذکر نمود. نتایج آناليز همبستگي Pearson در خصوص 
تعيين ارتباط بين ميزان چربی در ماده خش��ک کبد با پارامترهای خون نشان 
مي دهد که بين چربی کبد با پارامترهای خون رابطه معني داري وجود ندارد. 
در صورتيکه کلسيم با منيزیم خون )P >0/01،r=0/43(، کلسيم با فسفر خون 
)P>0/01 .r=0/80(، منيزیم با فس��فر خ��ون )P >0/01،r=0/36( و گلوکز با 

تری گليسيرید )P>0/05 .r=-0/27( ارتباط معنی داری را نشان دادند.

جدول 2- میانگین و خطای استاندارد* پارامترهاي کبدی در گاوهای نر و ماده

جدول3- میانگین، خطای استاندارد )SE( میزان چربی در ماده خشک کبد و پارامترهای بیوشیمیائی خون در گاوهای ماده )66 راس( و نر )48 راس( و مجموع آنها )114 راس(

SE =*

میزان چربي در ماده خشک کبد)%(چربي کبد )میلی گرم/گرم کبد( میزان ماده خشک کبد)%(تعدادپارامترها

0/4±0/13/6±0/41/1±4130/1غيرآبستن

1/2±0/64/7±0/91/5±729/2آبستن

0/5±0/23/3± 0/51±1829/7تليسه

0/4±0/13/6±0/41±4829/5نر

0/2±0/13/67±0/21/1±11429/7مجموع

مجموعگاو نرگاو مادهپارامترها

0/3±0/353/67±0/373/71±3/63چربی کبد )%(

)mg/dl( 0/9±1/2749/4±1/3750/6±48گلوکز خون

)mg/dl( 0/9±1/127/1±1/4127/4±26/7اوره خون

)mmol/l( 0/03±0/030/53±0/040/53±0/55بتاهيدروکسی بوتيرات

)mg/dl( 1/4±1/7739/2±2/1840/2±38/1تری گليسيرید

)mg/dl( 0/11±0/159/2±0/179/26±9/08کلسيم خون

)mg/dl( 0/1±0/082/92±0/082/93±2/92منيزیم خون

)mg/dl( 0/1±0/154/8±0/144/87±4/72فسفر خون
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جدول4- میانگین و خطای استاندارد )SE ( میزان چربی در ماده خشک کبد و پارامترهای خون در گاوهای با دندان های شیری و دائمی

جدول5- میانگین و خطای استاندارد میزان چربی در ماده خشک کبد و پارامترهای بیوشیمیائی خون در گاوهای نر، غیرآبستن، تلیسه و آبستن

باالی 4 ساله4 ساله3 ساله2 ساله1 سالهپارامترها

0/5±0/43/7±2/53/5±0/51/4±0/53/7±3/7چربی کبد )%(

)mg/dl( 1/5±1/950/5±3/549/8±1/749±1/746/1±46/1گلوکز خون

)mg/dl( 1/7±1/529/5±5/026/8±1/623/8±1/625/3±25/3اوره خون

)mmol/l( 0/04±0/050/46±0/120/54±0/050/55±0/050/55±0/55بتاهيدروکسی بوتيرات

)mg/dl( 1/8±2/838/2±8/541/2±3/245/3±3/238/5±38/5تری گليسيرید

)mg/dl( 0/21±0/199/4±0/689/3±0/199/1±0/199±9کلسيم خون

)mg/dl( 0/1±0/12/96±0/263/97±0/123/2±0/122/85±2/85منيزیم خون

)mg/dl( 0/16±0/25/0±0/654/9±0/195/36±0/194/6±4/6فسفر خون

باالی 4 سالهآبستن تلیسه هاغیرآبستننرپارامترها

0/5±1/163/7±42/04/74±0/663/44±0/383/75±3/7چربی کبد )%(

)mg/dl( 1/5±3/650/5±1/751±1/750/1±1/451/9±74/9گلوکز خون

)mg/dl( 1/7±3/329/5±1/327/5±2/626/4±1/428/7±27/1اوره خون

)mmol/l( 0/04±0/110/46±0/050/47±0/050/57±0/030/42±0/55بتاهيدروکسی بوتيرات

)mg/dl( 1/8±5/438/2±2/444±2/640/2±22/237/8±38/1تری گليسيرید

)mg/dl( 0/21±0/279/4±0/199/4±0/329/13±0/179/47±9/1کلسيم خون

)mg/dl( 0/1±0/192/96±1/102/99±0/152/9±0/093/0±2/91منيزیم خون

)mg/dl( 0/16±0/375/0±0/24/73±0/244/77±0/140/52±4/74فسفر خون
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بحث 
ميزان رطوبت و ماده خش��ک کبد بر اس��اس سن و جنس اختالف معنی 
داری را نش��ان ندان��د. اهميت ارزیابی این فاکتوره��ا در تعيين مقادیر ذخيره 
ای مواد قندی و ليپيدی در کبد بوده که متکی بر مدیریت تغذیه می باش��د. 
دهيدراتاس��يون و فقر غذائی سبب کاهش رطوبت کبد و افزایش ماده خشک 
آن می ش��ود. Rosendo )2003( نس��بت رطوبت به ماده خشک کبد را در 
گاوه��ای س��الم 3/8 گزارش نم��وده که در این مطالعه کمت��ر از 3 و در کتوز 
نزدیک به 3 می باش��د )22(. مرحله هيدراته ش��دن کبد و هپاتوسيت ها می 
تواند تحت تاثير اس��موالریته، ميزان متابوليس��م اکس��يداتيو، فسفوليپيدها و 

مخصوصاً تجمع چربی ها قرار گيرد )4 ،22(.
آس��تانه چرب��ي در کبد کمت��ر از 10 درصد ماده خش��ک آن بوده که در 
ليپيدوز کبد تا 70 درصد رس��يده و س��بب مرگ دام می ش��ود )17(. در این 
مطالعه ميزان چربی کبد براي مجموع گاوها 3/67 درصد بوده که نشانه سالم 
ب��ودن کبد بوده و نه تنه��ا آثاري از ليپيدوز کبد وجود نداش��ته بلکه کبد در 
پائين ترین مقدار چربی می باشد. محققان چربي کبد در گاو را از 20 تا 36/2 
درصد )22(، 15 تا 32 درصد )4(، 3/9 تا 24 درصد )25(، 39/5 درصد )9(، 
34/4 ت��ا 66/6 درصد )18(، 53/1 درصد )26( و 70 درصد )17( در گاوهای 
پرتوليد گزارش کرده اند. نتایج فوق نش��ان می دهد که مقادیر چربی کبد در 
دام ها کاماًل متفاوت بوده و اکثراً شکل ليپيدوز متابوليکی )سندرم کبد چرب( 
آن در گاوهای پرتوليد مطالعه ش��ده در صورتيکه این مطالعه در دام های غير 
توليدی و ظاهراً س��الم بوده اگرچه ممکن است اشکالی از تجمع تحت بالينی 
چربی در کبد نيز مش��خص گردد. حداقل ميزان چربی در ماده خشک متعلق 
ب��ه Staufenbiel و همکاران )25( بوده که با نتای��ج این مطالعه همخوانی 
داش��ته در صورتيک��ه حداقل چرب��ی در مطالع��ات Collins و Ried )4( از 
حداکثر چربی گزارش ش��ده در این مطالعه نيز بيش��تر می باشد. این مطالعه 
نش��ان داد که جنس و س��ن در ميزان چربی کبد در دام سالم و غير توليدی 
موثر نبوده ولی در گاوهای پرتوليد و پرواری با افزایش سن و هجوم چربی ها 

وقوع ليپيدوز کبدی نيز ممکن است افزایش یابد )5 ،13 ،23(. 
ارزیابی گلوکز، BHB، اوره وتریگليسيرید به صورت گروهی و یا انفرادی 
در مراح��ل مختلف توليد و تولي��د مثل به عنوان چه��ره متابوليکی خون در 
نشخوارکنندگان بکار می رود. اختالالت تغذیه ای و متابوليکی مانند کمبودها، 
مس��موميت  آبس��تني ، کتوز و کبد چرب در نشخوارکنندگان که  با اختالل  در 
متابوليس��م  کربوهيدراتها و اس��يدهاي  چرب  فرار همراه اس��ت با تغييراتی در 
 پارامترهای فوق الذکر در انتهای آبس��تنی و اوایل زایمان ش��ناخته می شوند 
)6 ،9 ،20(. افزایش  اجس��ام  س��توني ، کاهش  گلوکز خون  و گليکوژن  کبد در 
 انتهای آبستني احتمال  کتوز  اوليه  را تقویت می نماید. مضاف  بر اینکه  افزایش  
اوره  خون )24 ،6( در انتهای آبستني  از حاالت پاتولوژیک در آبستنی محسوب 
می گردد )17(. این  مکانيس��م ها در  کتوز، مس��موميت  آبس��تني ، کبد چرب  
و ليپي��دوز کبدي )8( مش��هود بوده و ای��ن مطالعه بدنبال یافت��ن آنها نبوده 
بلکه برای ترس��يم وضعي��ت چربی در کبد و یافتن ارتب��اط آن با پارامترهای 
بيوش��يميائی خون در داهای سالم و کشتاری بوده که مشابه آن در مطالعات 
دیگران مش��اهده نمی شود. لذا مش��اهده چربی کبد در دامنه طبيعی، فقدان 
اختالف س��نی و جنس��ی و فقدان رابطه آماری بين چربی کبد با پارامترهای 
بيوشيميائی را می توان از مختصات گاو کاماًل سالم وبدون کبد چرب توصيف 
نم��ود،  در صورتی که در ليپيدوز متابوليک��ی روابط بين  گلوکز، BHB وا وره  

خون  کاماًل مشهود است )6 ،9 ،24(.  
برای تشخيص و نهایتاً درمان و کنترل ليپيدوز کبدی در دام زنده بيوپسی 
یا برداش��ت مستقيم از پارانشيم کبد روشی مطلوب بوده اما با داشتن عوارض 
جانب��ی برای گاوهای با ارزش مناس��ب نمی باش��د )1 ،9 ،22(. در صورتيکه 
برای این مطالعه نمونه برداری از خون و کبد در کش��تارگاه )18( برای تعيين 
آزمایشات بيوش��يميائی و آنزیمی خون و هيس��توپاتولوژي کبد همانند سایر 
مطالعات )3 ،14 ،15( روشی مطلوب و مناسب می باشد. این مطالعه با تعيين 
ميزان چربی در ماده خش��ک کبد گاوهای ذبح ش��ده )3/67 درصد( مشخص 
نمود که کيفيت اقتصادی کبد گاوهای کشتارش��ده در حد مطلوب، مناسب و 
بهداش��تی بود. ثانياً با درج اطالعات جنسی و سنی نشان داد که سن و جنس 
در ميزان چربی کبد دخيل نبوده بلکه ش��رایط  تغذیه ای، متابوليکی و توليد 
در چرب شدن کبد موثر هستند )5 ،7 ،13(. نهایتاً با تعيين نتایج پارامترهای 
بيوش��يميایی مرتبط ب��ا بيماری های کبدی )4( و تعيي��ن ارتباط بين چربی 
کبد با آنها که تاکنون در مطالعات دیگران مش��اهده نشده مشخص گردید که 
در حالت س��المتی دام هيچ رابطه معنی داری برقرار نبوده و صرفاً در حاالت 

مرضی ارتباطات ارزش تشخيصی پيدا می کنند.
مي��زان تلفات در فرم ش��دید هجوم چربی ها به کب��د در دامهای پرواری 
و توليدی تا 100درصد بوده )17( لذا صرفاً اش��کال متوس��ط و خفيف )تحت 
بالين��ی( فرصت کنترل، پيش��گيری و درمان را پيدا می کنن��د همچنانکه از 
اهداف این مطالعه در ترس��يم اشکالی ازتجمع چربيها در کبد بود )19 ،23(. 
حد تحت بالينی چربيها در کبد می تواند تا 34درصد ماده خش��ک آن باش��د 
)18 ،22(. ميزان تحت بالينی چربی در کبد گاوها توس��ط مولفان تا 3درصد 
)14 ،16( گزارش ش��ده که برای این مطالع��ه 4/1درصد بوده که تا حدودی 
بيشتر از موارد گزارش شده است. ميزان 3/5درصد چربی در ماده خشک کبد 
بسيار جزئی بوده و در صورت افزایش تا حداکثر 12/5درصد ماده خشک کبد 
می تواند بيانگر حضور فرم تحت بالينی ليپيدوز کبدی در دامهای بظاهر سالم 
و کش��تاری باش��د. در خاتمه می توان نتيجه گرفت که گاوهاي این مطالعه از 
حداق��ل چربي در کبد برخوردار بوده، ميران ماده ي خش��ک کبد آنها کمتر و 
رطوبت آن بيش��تر می باشد. سن، جنس و آبس��تنی در ميزان چربی در ماده 
خش��ک کب��د موثر نبوده و هيچ رابطه معني داري بي��ن ميزان چربی در ماده 
خشک کبد و پارامترهای بيوشيميایی وجود ندارد. ليپيدوز کبدی تحت باليني 

در گاوهای کشتاری این مطالعه موجود بوده ولی چشمگير نمی باشد. 
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