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Fedtlever er en hyppig subklinisk 
tilstand omkring kælvning, som 
ofte hænger sammen med en 
forøget mobilisering af fedt. Det er 
dog stadig uklart, hvordan et for-
øget fedtindhold i leveren påvirker 
leverens stofskifte som fx forbræn-
dingen af fedtsyrer og produktio-
nen af glukose. 

Ny metode på vej til diagnosticering 
af fedtlever
Fedtlever hos malkekøer har indtil nu kun kunnet påvises sikkert ved hjælp af leverbiopsier. Nu har 
forskere ved DJF fundet nogle biomarkører, som, på længere sigt, er potentielle til at kunne påvise 
sygdommen på basis af blodprøver.

Diagnosticering af  
fedtlever 

Fedtlever kan, på nuværende 
tidspunkt, kun påvises pålideligt 
på basis af leverbiopsier, som er en 
metode der ikke er generel anven-
delig i praksis. Der er derfor en stor 
interesse for at kunne måle fore-

komsten af fedtlever ved hjælp af 
blodprøver. Kvantitative metoder, 
til at måle mængden af leverpro-
teiner, er oplagte til at undersøge 
leverstofskiftet, da proteiner er 
vigtige aktører i stofskiftet og an-
vendelige som biomarkører. 

Figur 1: Sammenligning af køer med et lavt (blå kurve) eller et højt (rød kurve) fedtindhold i leveren i den før-

ste uge efter kælvning. Figuren viser køernes kropsvægt (A), koncentrationen af frie fedtsyrer i plasma (B) og 

enzymaktiviteten af henholdsvis plasma aspartate aminotransferase (C) og glutamate dehydrogenase (D). 
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Formålet med dette forsknings-
projekt var derfor at undersøge 
de kvantitative forskelle i enkelte 
proteiner mellem køer med et lavt 
eller højt fedtindhold i leveren i 
tidlig laktation. Endvidere at foreslå 
potentielle blod-baserede biomar-
kører med henblik på tidlig påvis-
ning af fedtlever hos malkekøer.  
 
I forsøget indgik der fire køer med 
et lavt fedtindhold i leveren og 
fire køer med et højt fedtindhold 
i leveren. I den første uge efter 
kælvning blev køerne udvalgt til en 

detaljeret sammenligning af lever-
vævets fedtindhold med en række 
parametre målt i blodet.

Blodbaserede 
biomarkører 

Køerne med et højt fedtindhold i 
leveren havde en forøget mobili-
sering af fedt omkring kælvning 
(figur 1). Enzymaktiviteten af ”plas-
ma aspartate aminotransferase” 
og koncentrationen af henholdsvis 
”ß-hydroxybutyrat” og ”total 

bilirubin” var væsentligt forøget i 
køerne med et højt fedtindhold i 
leveren - specielt i den første uge 
efter kælvning. Enzymaktiviteten af 
”plasma glutamate dehydrogena-
se” blev først meget forøget i den 
anden uge efter kælvning og kan 
derfor ikke bruges til at påvise en 
forøget fedtindlejring, der normalt 
forekommer allerede i den første 
uge efter kælvning (figur 1).

målet er en anvendelig 
metode i praksis

Resultaterne fra undersøgelsen 
kan på lidt længere sigt potentielt 
bruges til at diagnosticere fedt-
lever i praksis baseret på måling 
af aspartate aminotransferase, 
ß-hydroxybutyrat og bilirubin i 
blodprøver. Men for at være helt 
sikker på anvendeligheden af 
resultaterne skal data fra flere køer 
omkring kælvning inddrages for at 
bekræfte sensitivitet og specificitet 
for de målte biomarkører.
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