
* Jei pacientui gelta arba 
padidėja bilirubino kiekis, 
atmeskite prehepatines 
priežastis ir tęskite 
neištyrę tulžies rugščių.

Naudokite tyrimą: Klinikiniai požymiai ir diagnostiniai atradimai 
atitinka kepenų ir tulžies sistemos ligas

Klinikiniai požymiai
Veislės polinkis
Prastas jauno gyvūno augimas
Sunkus atsigavimas po anestezijos / 
sedacijos
Neurologiniai požymiai
Hepatotoksinių vaistų vartojimo istorija
Svorio netekimas
Anoreksija / vėmimas / viduriavimas 
Ascitas
Gelta*

Biocheminiai parametrai 
Sumažėję ir (arba) 
žemutinėje riboje:

• BUN (UREA)

• Albuminai

• Gliukozė

• Cholesterolis

Pakilę:

•  ALT, AST, GGT, ALKP 
(nuolatinis pakilimas 
arba viršutinėje normos 
riboje)

• Bendras bilirubinas
(TBIL)*

Bendras kraujo tyrimas
Sumažėjęs ir (arba) 
žemutinėje riboje MCV

Šlapimo tyrimas 
Amonio biurato kristalai

Bilirubinas (katėms)

Tulžies rūgščių tyrimo algoritmas

Vis dar įtarimas dėl pirminės kepenų ir 
tulžies sistemos ligos?

Atmeskite ekstrahepatines priežastis
Apsvarstykite palaikomąją terapiją ir atitinkamai vėliau 

įvertinkite

Atlikite tyrimus dėl galimų kepenų ir 
tulžies sistemos ligų

Šuo
Prieš šėrimą: 0–14.9 µmol/L 
Po šėrimo: 0–29.9 µmol/L

Katė
Prieš šėrimą 0–6.9 µmol/L 
Po šėrimo: 0–14.9 µmol/L

Neatmeta ir kepenų, tulžies pūslės 
ligų

Šuo
Prieš arba po šėrimo: >40.0 µmol/L

Katė
Prieš arba po šėrimo: >30.0 µmol/L 

Atitinka kepenų funkcijos sutrikimą ir 
(arba) cholestazinę kepenų ligą

Normalu
Šuo
Prieš arba po šėrimo: 30.0–40.0 µmol/L

Katė
Prieš arba po šėrimo: 15.0–30.0 µmol/L 

Galima pastebėti tiek sergant 
ekstrahepatine, tiek kepenų ir tulžies 
sistemos ligomis

Nedidelis pakilimas
Vidutinis ar 

sunkus pakilimas

Stebėti pacientus, 
vartojančius 
hepatotoksinius 
vaistus

Įvertinti
kepenų funkciją

Nustatyti
užslėptą kepenų ligą

Įvertinti 
kraujagyslių 
anomalijas 

Žiūrėti kitoje pusėje.
Žingsniai, skirti patvirtinti/paneigti galimas 
priežastis  tulžies rūgščių padidėjimui.

2 ar daugiau iš aukščiau išvardytų klinikinių rodiklių? 
Prireikus apsvarstykite ekstrahepatines ligas; atlikti 

tulžies rūgščių tyrimą prieš ir po šėrimo*



Galimos priežąstys
• Pankreatitas
• Virškinimo trakto ligos
• Endokrininė sistema
- Hiperadrenokorticizmas (Kušingo sindr.)
- Hipertiroidizmas
- Cukrinis diabetas
• Ekstrahepatinė neoplazija
• Hipoperfuzija (stazinė širdis
nesėkmė, šokas)
• Traumos
• Sukeltas vaistais (ALKP / GGT)
- steroidai, fenobarbitalis
• Raumenų ligos (ALT / AST)
• Osteolitinė liga (ALKP)

Galimos priežąstys
• Uždegimas (lėtinis hepatitas,
cholangiohepatitas)
• Infekcija (leptospirozė, bakterinis
cholangiohepatitas)
• Toksiškumas (NVNU, fenobarbitalis,
Cycas revoluta (lot.))
• Kraujagyslių anomalija (portosisteminis
šuntas, mikrovaskulinė displazija)
• Neoplazija (pirminė ar metastazavusi)
• Cholestatinė kepenų liga
- Lipidozė
- Vakuolinė hepatopatija
• Cirozė
• Tulžies ligos
- Mukocelė
- Cholelitas
- Tulžies neoplazija
- Cholecistitas
• Veislės polinkis (Maltos bišonas)

Apsvarstykite atlikti
• cPL® Testas / Spec fPL® Testas
• Vazdinė diagnostika
• Endokrininės sistemos tyrimas

Apsvarstykite atlikti
• Krešėjimo tyrimas (PT / aPTT)
• Amoniakas
• Vazdinė diagnostika
• Citologija
• Biopsija
- Nurodytas specialus tyrimas (vario 
koncentracija kepenyse, kepenų kultūra)
• Infekcinių ligų tyrimas

Padidėjęs tulžies rūgščių ir (arba) kepenų fermentų kiekis?

Įvertinkite dėl ekstrahepatinių 
ligų

Ištirkite dėl kepenų ir tulžies 
sistemos ligų

Čia pateikta informacija yra skirta tik bendroms rekomendacijoms. Kaip ir atliekant bet kokią diagnozę ar gydymą, turėtumėte naudotis savo nuožiūra kiekvieno pacientu atžvilgiu, remdamiesi išsamiu 
paciento įvertinimu, įskaitant anamnezę, klinikinę būklę ir visus laboratorinių tyrimų duomenis. Dėl medikamentų dozių, indikacijų, sąveikos ir atsargumo priemonių  turėtumėte įdėmiai perskaityti  
vaistų. Pagrindinę priežiūrą atliekantis veterinarijos gydytojas yra atsakingas už diagnozę ir gydymą.
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