Algoritmus stanovení žlučových kyselin
Výsledky použijte k:
Posouzení
funkce jater
Detekci
okultního
onemocnění jater
Vyhodnocení
vaskulárních
anomálií
Sledování reakce
pacientů na
hepatotoxické léky

Klinické příznaky a diagnostické nálezy shodné
s onemocněním hepatobiliárního systému
Klinické příznaky

Hematologie

Analýza moči

Predilekce plemene

Krystaly biurátu amonného

Špatný růst u mladých zvířat

Snížený a/nebo nízký
normální MCV

Špatné zotavení z
anestezie/sedace

Biochemie

Neurologické příznaky

Bilirubin (kočka)

Anamnéza hepatotoxických léků

Snížená nebo nízká normální
hladina:

Úbytek hmotnosti

• BUN

Anorexie / zvracení / průjem

• Albumin

Ascites

• Glukóza

Ikterus*

• Cholesterol

Mírné zvýšení

•A
 LT, AST, GGT, ALKP
(přetrvávající zvýšení
nebo ≥3krát vyšší než
horní hranice referenčního
rozmezí)
• Celkový bilirubin*

2 nebo více z výše uvedených klinických ukazatelů?
V případě potřeby zvažte extrahepatální onemocnění;
proveďte preprandiální a postprandiální měření
hladiny žlučových kyselin*

Normální

Zvýšená:

*Pokud je pacient ikterický nebo
pokud má zvýšenou hladinu
bilirubinu, vylučte prehepatální
příčiny a pokračujte bez testování
koncentrace žlučových kyselin
(viz zadní strana).

Mírné až závažné zvýšení

Pes
Preprandiální: 0–14,9 µmol/l
Postprandiální: 0–29,9 µmol/l

Pes
Preprandiální nebo postprandiální:
30,0–40,0 µmol/l

Pes
Preprandiální nebo postprandiální:
>40,0 µmol/l

Kočka
Preprandiální: 0–6,9 µmol/l
Postprandiální: 0–14,9 µmol/l

Kočka
Preprandiální nebo postprandiální:
15,0–30,0 µmol/l

Kočka
Preprandiální nebo postprandiální:
>30,0 µmol/l

Nevylučuje přítomnost onemocnění
hepatobiliárního systému

Lze pozorovat u extrahepatálního
i hepatobiliárního onemocnění

Odpovídá dysfunkci jater a/nebo
cholestatickému onemocnění jater

Vylučte extrahepatální příčiny
Zvažte podpůrnou péči a podle potřeby ji přehodnoťte

Podezření na primární onemocnění
hepatobiliárního systému trvá?

Vyšetřete na základní hepatobiliární onemocnění

Viz kroky na zadní straně k
identifikaci/vyloučení možných
příčin zvýšené hladiny žlučových kyselin

Hladina žlučových kyselin a/nebo jaterních enzymů je zvýšená?

Zvažte možná extrahepatální
onemocnění

Vyšetřete základní hepatobiliární
onemocnění

Možné příčiny

Možné příčiny

• Pankreatitida

•	Zánět (chronická hepatitida,
cholangiohepatitida)

• Gastrointestinální onemocnění
• Endokrinní poruchy
– Hyperadrenokorticismus

•	Infekce (leptospiróza, bakteriální
cholangiohepatitida)

– Hypertyreóza

• Toxicita (NSAID, fenobarbital, ságovník)

– Diabetes mellitus

•	Vaskulární anomálie (portosystémový zkrat,
mikrovaskulární dysplazie)

• Extrahepatální neoplazie
•	Hypoperfuze (kongestivní srdeční
nedostatečnost, šok)
• Trauma
• Poškození indukované podáním léků (ALKP/GGT)
– steroidy, fenobarbital
• Svalové onemocnění (ALT/AST)
• Osteolytické onemocnění / kostní (ALKP)

Zvažte provedení
• Vyšetření hladiny Spec cPL® / Spec fPL®
• Zobrazovacích metod

• Neoplazie (primární nebo metastázující)
• Cholestatické onemocnění jater
– Lipidóza
– Vakuolární hepatopatie
• Cirhóza
• Onemocnění žlučových cest
– Mukokéla
– Cholelitiáza
– Biliární neoplazie
– Cholecystitida
•	Zvýšená hladina související s plemenem
(maltézský psík)

• Diagnostiky endokrinních onemocnění

Zvažte provedení
• Koagulačního profilu (PT/aPTT)
• Stanovení hladiny amoniaku
• Zobrazovacích metod
• Cytologie
• Biopsie
– z vláštní testy podle indikace (koncentrace
mědi v játrech, jaterní kultura)
• Diagnostiky infekčních onemocnění

Informace obsažené v tomto dokumentu slouží pouze jako vodítko. U diagnózy nebo léčby každého pacienta je nutné použít vlastní klinický úsudek, který se opírá o komplexní vyšetření pacienta,
včetně jeho anamnézy, fyzického projevu a kompletních laboratorních údajů. S ohledem na jakoukoliv medikamentózní léčbu nebo program monitoringu je nutné věnovat pozornost plnému
znění příbalové informace týkající se dávkování, indikací, interakcí a varování. Za rozhodnutí o diagnóze a léčbě v konečném důsledku odpovídá veterinář poskytující primární péči.
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