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چكيد ه
 به منظور بررســی ميزان شيوع آبسه های کبدی در گاوهای کشتار شــده در کشتارگاه شيراز، کبد 435 رأس گاو
 ) 242 رأس دام نر و 193 رأس دام ماده( که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. در کبدهای 
مورد بررسی تعداد، اندازه و موقعيت آبسه های کبدی و نيز سن و جنس دام ها تعيين و ثبت گردید. 34 کبد )8/28 
 درصد( دارای جراحات قابل مشــاهده بودند ، که 28 کبد )6/44 درصد( دارای آبســه بودند )20 کبد دارای آبسه 
و 8 کبد دارای اســكار به جای مانده از آبسه(،  و در 6 کبد )1/38 درصد( تالنژیكتازي مشاهده گردید. از نظر ميزان 
شــيوع آبسه های کبدی بين دو جنس نر و ماده اختالف معنی داری وجود نداشت )6/6 درصد در گاوهای نر و 6/22 
درصد در گاوهای ماده(. ميانگين تعداد آبسه مشاهده شده در کبدهای مبتال 0/253± 1/93 بود و از این نظر بين دو 
جنس اختالف معنی داری وجود نداشت  )p>0/05( . همبستگي نسبتًا معني دار منفی بين سن و تعداد آبسه مشاهده 
شــده در کبد دام های مبتال وجود داشت )r= -0/344، P= 0/06 (. دام ها به سه گروه سنی )زیر دو سال، بين دو تا 
5 ســال و بيشتر از 5 سال( تقسيم شدند. ميزان شيوع آبسه های کبدی در گاوهای با سن بيش از پنج سال بصورت 
 معنی دار بيش از دو گروه سنی دیگر بود  )p>0/01( . بيشترین موارد آبسه مشاهده شده )47/6 درصد( در لوب چپ 
و سپس در سطح دیافراگماتيک کبد )23/8 درصد( بود که از این نظر بين دو جنس و گروه های سنی مختلف اختالف 

معنی داری وجود نداشت. 
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To study the prevalence of liver abscess in cattle slaughtered in Shiraz, livers from 435 (242 male and 193 
female) randomly selected cattle were examined. In the examined livers, number, location and size of the 
abscesses were recorded. Gross lesions were found in 34 (8.28%) out of the examined livers; of which 
28 liver (6.44%) had liver abscess (20 liver had abscesses and 8 liver had scarring), and telangiectasis 
was found in 6 liver (1.38%). No significant difference was found between both sexes in presence of the 
abscesses. The mean number of the abscesses in the affected livers was 1.93± 0.253 (Mean±SEM), which 
had no significant difference between the two sexes (P>0.05). The number of the abscesses in the affected 
livers had a marginally significant correlation with age (r= -0.344, P=0.06). The animals were divided into 
three age groups according to their age as: ≤2 years, between 2 and 5 years, and > 5 years. The prevalence 
of the liver abscess in the last group was significantly higher than others (P<0.01). Most of the abscesses 
were found in left lobes (47.6%) and in diaphragmatic surfaces (23.8%) of the affected livers. There was 
no significant difference between the two sexes and between the different age groups in the location of the 
abscesses.

مقدمه
آبســه كبدی در گاو ممكن است به علت های مختلفی ايجاد شود. 
متداولترين علل شناخته شده عبارتند از مصرف جيره های غذايي حاوی 
مقدار زياد كربوهيدرات و يا مقدار اندک فيبر، تورم بند ناف، نفوذ اجسام 
خارجی از نگاری به محوطه شــكمی و انتقال از طريق گردش خون به 
دنبال وقوع عفونت در ســاير نقاط بدن. گاوهای مبتال به آبســه كبدی 
اغلب فاقد نشــانه های بالينی واضح بوده و ابتالی آنها به آبســه كبدی 
اغلب در بازرسی پس از كشــتار مشخص می گردد )12،6(. آبسه های 
كبــدی از راههــای مختلفی از جمله كاهش مصرف غــذا، كاهش وزن 
 دام، حذف الشــه دام و حتی مرگ ناگهانی دامها در صوت پاره شــدن 
آبســه ها، سبب ايجاد خســارات اقتصادی قابل توجه می شوند )9(. بر 
اساس نتايج مطالعات انجام شــده، ميزان شيوع نسبتا باالی آبسه های 
 كبدی در گاو در نقاط مختلف جهان مشــخص شــده اســت و به نظر 

می رسد ميزان شيوع آن در حال افزايش می باشد )2، 9(.
با توجه به خســارات اقتصادی قابل توجه ناشــی از بروز آبســه های 
كبدی و دشــواری تشخيص بالينی ابتالی گاو به آنها، شناخت ميزان 
شيوع آبسه های كبدی و عوامل مرتبط با وقوع آنها در گاو می تواند 
در پيشگيری از ابتالی دام ها و جلوگيری از خسارات اقتصادی نقش 
موثری داشته باشد. با توجه به اينكه تاكنون مطالعه ای درباره ميزان 

شيوع آبسه های كبدی در گاوهای كشتار شده در استان فارس انجام 
نشــده است، مطالعه حاضر با هدف بررســی ميزان شيوع آبسه های 

كبدی در گاوهای كشتار شده در كشتارگاه شيراز انجام شد.

مواد و روش کار
در پاييز و وزمســتان سال 1390 هفت بار، به فواصل يك ماه، به 
كشــتارگاه شــيراز مراجعه گرديد و در هر بار مراجعه از بين گاوهای 
آماده كشــتار حدود هفتاد گاو به روش نمونه گيري تصادفي ساده از 
هر دو جنس و از گروه های ســنی مختلف انتخاب شدند. سن دام ها 
با استفاده از فرموالسيون دندانی مشخص و به همراه جنس دام ثبت 
گرديد. پس از كشــتار، امعا و احشــا از محوطه شكمی خارج شده و 
ســپس كبد دام توسط آب شسته شــده و سطوح مختلف آن از نظر 
وجود آبســه مورد بررسی قرار می گرفت. همين طور برشی در طول 
كبد زده می شــد وجود احتمالی آبسه بررسی می گرديد. در صورت 
وجود آبســه، تعــداد، موقعيت و اندازه آنها مشــخص و ثبت گرديد. 
موقعيت آبسه به يكی از انواع منتشر، سطح ديافراگماتيك، لوب چپ، 
لوب راســت، لوب خلفی و يا لوب اپيكال )Apical( تقسيم گرديد. 
آبســه كبدی از نظر شــكل ظاهری دارای ديواره مشخصی از بافت 

همبند بوده و محتوی چرک می باشد.

بررسي ميزان شيوع و برخي  ...
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آناليز آماري داده ها توســط نرم افزار SPSS12 انجام شــد . آزمون 
آماری مربع كاي براي مقايســه ميزان ابتال و محل آبسه های كبدی 
بين دو جنس و بين گروه های ســنی مختلف اســتفاده شــد. برای 
 Mann- مقايسه تعداد آبســه بين دو جنس از آزمون غيرپارامتريك
Whitney U اســتفاده شد و برای مقايسه سن بين دامهای مبتال و 
غيرمبتال از آزمون آماری Student t-test اســتفاده شد. همينطور 
از آزمون Analysis of variance برای  مقايســه متوسط تعداد 
آبسه بين گروه های سنی مختلف استفاده شد. وجود همبستگي بين 
تعداد آبسه و سن دام ها در گروه دام های مبتال با استفاده از آزمون  
Pearson Correlation بررســي شد. در بررسي هاي آماري حد 

P<0/05 مبناي معنی دار بودن از نظر آماري در نظر گرفته شد.

نتایج
چهارصد و ســی و پنج )242 دام نر و 193 دام ماده( با محدوده 
سنی 6 ماه تا بيش از 5 سال مورد بررسی قرار گرفتند. 34 كبد دارای 
جراحات قابل مشاهده بودند كه 28 كبد دارای آبسه بودند )20 كبد 
دارای آبسه و 8 كبد دارای اسكار به جای مانده از آبسه( و در 6 كبد 
)1/38 درصــد( تالنژيكتازی1  مشــاهده گرديد. در 28 مورد )44/ 6 
درصد( از كبدهای مورد بررســی يك يا چند آبسه كبدی شناسايی 
گرديد كه شــامل 16 دام نر )6/6 درصــد گاوهای نر( و 12 دام ماده 
)6/22 درصد گاوهای ماده( بود. ميزان شــيوع آبســه های كبدی با 
محــدوده اطمينان 95 درصد معادل 5/99 تا 6/89 درصد محاســبه 
گرديد. از نظر ميزان شيوع آبسه های كبدی بين دو جنس نر و ماده 

 .)P >0/05( اختالف معنی داری وجود نداشت
در پنج دام )شــامل ســه دام نر و دو دام ماده( تعداد بسيار زياد 
آبسه های ريز در كبد مشاهده شد كه امكان شمارش آنها نبود. با در 
نظر نگرفتن اين موارد ميانگين تعداد آبسه مشاهده شده در كبدهای 
مبتــال2  0/253± 1/93 بود. ده كبد از بين كبدهای آلوده بين دو تا 
ده آبسه كبدی داشتند و در پنج كبد فقط يك آبسه مشاهده گرديد. 
ميانگين تعداد آبســه مشاهده شده در كبدهای مبتال بين دو جنس 

 نر و ماده اختالف معنی داری نداشــت )0/513±2/38 در دامهای نر 
و 0/157± 1/56 در دامهای ماده، P >0/05(. همبســتگي نســبتا  
معني داري منفی بين ســن دام ها و تعداد آبسه كبدی در دام های 

.)r=-0/344، P= 0/06( مبتال وجود داشت
دام های به ســه گروه ســنی )زير دو ســال، بين دو تا 5 سال و 
بيشــتر از 5 سال( تقسيم شدند. ميزان شــيوع آبسه های كبدی در 
گاوهای با ســن بيش از پنج ســال بصورت معنی دار بيش از گروه سنی 
 .)P= 0/005،  كمتر از دو ســال بود ) به ترتيب 20/83 درصد و 2درصد
همينطور ميزان شــيوع آبسه های كبدی در گروه سنی باالتر از پنج 
ســال در مقايسه با گروه ســنی بين دو تا پنج سال )6/1 درصد( نيز 
بيشــتر بود )P=0/006(. ميزان ابتالی گاوها  به آبسه های كبدی و 
تالنژيكتــازی در دو جنس نر و ماده و گروه های ســنی مختلف در 

جدول يك ارائه شده است.
ده كبد از بين كبدهای آلوده )50 درصد( دارای آبسه هايی با قطر 
ده ســانتيمتر و بيشتر بودند كه از نظر اندازه آبسه ها بيشترين فراوانی 
را در بين كبدهای آلوده داشت و در رتبه بعد كبدهای با آبسه هايی به 
قطر حدود هشت سانتيمتر بودند كه شامل 4 كبد )20 درصد كبدهای 
 آلــوده( بودند. از نظر اندازه آبســه های كبدی بيــن دو جنس و بين 

گروه های سنی مختلف اختالف معنی داری وجود نداشت.
از نظر محل مشــاهده آبســه هــا در كبدهای مبتال بيشــترين 
فراوانی مربوط به لوب چپ با 47/6 درصد موارد و پس از آن ســطح 
ديافراگماتيك كبد با 23/8 درصد موارد آبسه های مشاهده شده بود. 
از نظر محل آبسه های كبدی در لوب های مختلف كبد بين دو جنس و 

بين گروه های سنی مختلف اختالف معنی داری وجود نداشت.

بحث
در مطالعات انجام شــده در ايران ميزان شيوع آبسه های كبدی 
در گاوهای كشتار شده در اهواز )جنوب غرب كشور(، اروميه )شمال 
غرب كشــور( و شهركرد )غرب كشور( بررســی شده است )3،2،1(. 
مطالعه حاضر اولين بررســی درباره ميزان شــيوع آبسه های كبدی 

جدول 1- نتایج بررسی ميزان ابتالی گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شيراز به آبسه های کبدی و تالنژیكتازی  )به تفكيک جنس و گروه های سنی(

تعداد دام مبتال به آبسه تعداد دام
کبدي )درصد(

تعداد دام غير مبتال به آبسه 
کبدي )درصد(

تعداد دام غيرمبتال به 
تالنژیكتازي )درصد(

6 )1/38 درصد(407 )93/56 درصد(28 )6/24 درصد(435كل جمعيت 

2260 )93/4 درصد(16 )6/6 درصد(242نر

6 )3/11 درصد(181 )93/78 درصد(12 )6/22 درصد(193ماده

490 )98 درصد(1 )2 درصد(50گروه سن كمتر از دو سال

6 )1/66 درصد(339 )93/9 درصد(22 )6/1 درصد(361گروه سني بين دو تا پنج سال

190 )89/17 درصد(5 )20/83 درصد(24گروه سني باالتر از پنج سال
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در گاوهای كشتار شده در استان فارس و در جنوب كشور می باشد. 
ميزان شــيوع آبسه كبدی در گاوهای كشتار شده در اهواز 5/95 
درصد، در شــهر كرد 6/6 درصد و در اروميه 1/6 درصد گزارش شده 
است )3،2،1(. در مطالعه حاضر آبسه كبدی در 6/44 درصد گاوهای 
كشــتار شده در شهر شيراز مشاهده گرديد كه تقريباً مشابه نتايج به 
دست آمده در شــهركرد و اهواز بود، اما نسبت به ميزان شيوع آبسه 
كبدی در شمال غرب كشور بيشتر می باشد. در مطالعات انجام شده 
در ساير كشــورها ميزان شيوع آبسه های كبدی بسيار متفاوت بوده 
اســت. در مطالعه ای در ايرلند 5/8 درصد گاوهای كشتار شده دارای 
جراحات قابل مشاهده كبدی بودند كه از اين تعداد 1/9 درصد آبسه 
كبدی، 1/17 درصد اسكار باقيمانده از آبسه و 0/7 درصد تالنژيكتازی 
بودند )11(. در ساير مطالعات انجام شده در ساير نقاط جهان ميزان 
شــيوع آبســه های كبدی بين 2 تا بيش از سی درصد گزارش شده 
اســت )12،7،5،2(. مصرف جيره های حاوی مقدار زياد كربوهيدرات 
بــدون عادت قبلی و يا مقدار اندک فيبــر و وقوع رومينيت به عنوان 
متداولترين علت برای ابتالی گاوها به آبسه كبدی معرفی شده است 
)11،2(. ميزان شــيوع متفاوت آبسه كبدی در مطالعات مختلف و در 
مناطق مختلف می توانــد به علت تفاوت بين نحوه مديريت و تغذيه 
دام ها باشــد. همينطور تورم بند ناف، نفوذ اجسام خارجی از نگاری 
بــه محوطه شــكمی و انتقال از طريق گردش خــون به دنبال وقوع 
عفونت در ســاير نقاط بدن نيز به عنوان علــل احتمالی برای ابتالی 
 گاوها به آبســه كبدی معرفی شــده است كه می تواند علت مشاهده 
 آبسه های كبدی بخصوص در گاوهای با سنين پايين و قبل از دريافت 

جيره های حاوی مقدار زياد مواد دانه ای باشد. 
بر اســاس نتايــج مطالعه حاضــر اگرچه ميزان شــيوع در دام های 
نر اندكی بيشــتر بود، امــا اختالف بين دو جنس نــر و ماده از نظر 
آماری معنی دار نبود. نتايج بدســت آمده در مطالعه حاضر مشــابه 
 نتايج بدســت آمده در مطالعه قدردان مشهدی و همكاران )1383( 
می باشد. همانطور كه قبال ذكر گرديد وقوع رومينيت متعاقب مصرف 
جيــره های حاوی مقدار زياد كربوهيــدرات و يا مقدار اندک فيبر به 
عنــوان متداولترين علت برای ابتالی گاوها به آبســه كبدی معرفی 
شده است. معموال جيره های حاوی مقدار زياد مواد دانه ای با هدف 
پرواربندی در اختيار دامهای نر قرار می گيرد و اين مساله علت انتظار 
شــيوع باالتر آبســه های كبدی در دام های نر می باشد. در مطالعه 
Brink و همكاران در ســال 1990 حدود 24 تا 30 درصد گاوهای 
پرواری كشتار شده مبتال به آبسه كبدی تشخيص داده شدند كه در 
مقايســه با شيوع 6/6 درصدی در گاوهای نر در مطالعه حاضر بسيار 
بيشتر می باشد. ميزان شيوع آبسه های كبدی در گاوهای نر در اهواز 
و شــهركرد به ترتيب 7/6 و 6/9 درصد بوده اســت كه تقريبا مشابه 
نتايج به دســت آمده در مطالعه حاضر می باشــد. بر اساس نتايج به 
دست آمده در اين مطالعه ميزان شيوع در دامهای ماده 6/22 درصد 
بود كه تقريبا مشــابه ميزان شيوع در شهركرد )6/3 درصد( و اندكی 
بيشتر از شيوع در دامهای ماده در اهواز )4/7 درصد( می باشد )3،2(. 
در مطالعات انجام شــده در ساير كشورها 23/4 درصد گاوهای حذف 

شده از گاوداری ها مبتال به آبسه های كبدی گزارش شده اند )6(.
ميزان شــيوع آبســه های كبدی در گاوهای با سن بيش از پنج 
ســال بصورت معنی دار بيش از دو گروه ســنی ديگر بود. از اين نظر 
بين نتايج بدســت آمده در اين مطالعه و مطالعه قدردان مشــهدی و 
همكاران )1383( در اهواز مطابقت وجود دارد و نشان دهنده افزايش 
خطر مواجه با شرايط مستعد كننده ايجاد آبسه های كبدی با افزايش 
ســن دام ها می باشــد. برخی محققين معتقدند كه وقوع آبسه های 
كبدی در گاوهای با ســن بين شش ماه تا دو سال متداولتر می باشد 
)11(. در مطالعه حاضر، گروه ســنی كمتر از دو سال شامل 47 دام 
نر و 4 دام ماده،گروه ســنی بين دو تا پنج سال شامل 194 دام نر و 
167 دام ماده و گروه ســنی باالتر از پنج ســال شامل 2 دام نر و 22 
دام ماده بود. آزمون مربع كای اختالف معنی دار بين دو جنس از نظر 
 نحوه توزيع دام ها بين گروههای ســنی را مشخص ساخت. بنابراين 
مــی توان نتيجه گرفت كه اگرچه در دامهــای نر به علت دريافت جيره 
های حاوی مقدار بيشــتر مواد دانه ای احتمال بروز آبسه های كبدی 
بيشــتر است، اما سن بيشــتر دامهای ماده در مقايسه با دام های نر 
در ايــن مطالعه می تواند علت عدم مشــاهده اختالف معنی دار بين 
دو جنس از نظر ميزان شيوع آبسه های كبدی باشد. برخی محققين 
معتقدند كه بيشترين اهميت اقتصادی آبسه های كبدی در گاوهای 
پرواری می باشــد )10(، اما بر اساس نتايج به دست آمده در مطالعه 
حاضر در گاوهای شــيری نيز به علت دريافت مقدار قابل توجه مواد 
دانه ای در جيره روزانه در دوره شــيرواری و نيز دوره زندگی طوالنی تر 
نســبت به گاوهای پرواری بروز آبسه های كبدی دارای اهميت اقتصادی 
می باشد. چنانچه بر اساس نتايج برخی مطالعات شيوع آبسه های كبدی 
در گاوهای شيری حتی بيش از گاوهای پرواری گزارش شده است )10(.

بيشــترين موارد آبســه مشاهده شــده در لوب چپ و سپس در 
ســطح ديافراگماتيك كبد بود كه از اين نظر بين يافته های مطالعه 
حاضر و نتايج به دســت آمده در مطالعه قدردان مشهدی و همكاران 
)1383( در اهواز و نتايج Jubb  و همكاران )1993( مطابقت وجود 
دارد. بزرگتر بودن، گردش خون بيشــتر، ورود وريد باب به لوب چپ 
و تخليه خون وريد نافی به لوب چپ به عنوان علل احتمالی بيشــتر 

بودن موارد آبسه در لوب چپ مطرح شده اند )2، 8، 11(.
پنج مورد از كبدهای مورد بررسی )1/38 درصد( در اين مطالعه 
دارای نقاط متعدد و كوچك آبســه مانند همــراه با  نكروز بودند كه 
 O'Sullivan اصطالحاً كبد خاک اره3  ناميده می شــود. در مطالعه
در ســال 1999 بر روی گاوهای كشتار شــده در ايرلند 0/7 درصد 
كبدهای مورد بررســی مبتال به اين عارضه بودند. علت قطعی ايجاد 
عارضه فوق شناســايی نشده اســت، اما كمبود ويتامين E به عنوان 
يكی از داليل احتمالی ايجاد آن در گاوها پيشنهاد شده است )14(.

تالنژيكتازی يك ضايعه عروقی در كبد بوده و شــامل اتســاع عروق 
كوچك و ســينوزوييدهای كبدی می باشد. در 1/38 درصد كبدهای 
مورد بررسی در اين مطالعه تالنژيكتازی تشخيص داده شد كه همگی 
دام هــای ماده و از گروه ســنی دو تا پنج ســال بودنــد. در مطالعه 
Robert بر روی گاوهای كشــتار شده در استراليا، 3 درصد گاوهای 
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با جيره علوفــه ای و 8/4 درصد گاوهای با جيره حاوی مواد دانه ای 
مبتال بــه تالنژيكتازی بودند. تالنژيكتازی به عنوان يك مشــكل در 
گاوهای پرواری در اياالت متحده نيز مطرح شده است. تغذيه با مواد 
دانــه ای و وضعيت ايمنی دام به عنوان علل احتمالی بروز اين عارضه 

در گاوها مطرح شده اند )13(.
فاســيولوز به عنوان يكی از علــل احتمالی ايجاد آبســه كبدی در 
گاوها مطرح شــده است و معتقدند كه آســيب تروماتيك بافت كبد در 
اثر مهاجرت اين انگل می تواند زمينه ســاز ابتالی دامها به آبسه كبدی 
گردد )4(. در اين مطالعه در كبدهای مورد بررســی موردی از آلودگی به 
انگل فاسيوال مشاهده نگرديد. الگوی تغذيه گاوها در استان كه عمدتا بر 
اســاس تغذيه دســتی بوده و دام ها معموال دارای چرای آزاد نيستند. از 
سوی ديگر نبود حلزون هاي ميزبان واسط و يا فراهم نبودن شرايط رشد 
آنها در منطقه می تواند به عنوان علل احتمالی عدم مشــاهده آلودگی به 
انگل فاســيوال مطرح گردد. بنابراين اين انگل به عنوان عامل ايجاد آبسه 

كبدی نقش چندانی نمی تواند داشته باشد.
در مطالعــه حاضر هيچ يك از گاوهای مورد بررســی در معاينه 
بالينی نشــانه ای از بيماری كبدی نداشــتند. اين يافته مشابه نتايج 
مطالعــات قبلی در مورد بروز نادر نشــانه های بالينی بيماری كبدی 
در دام های مبتال به آبســه كبدی می باشد )11(. از سوی ديگر تمام 
موارد اســكار باقيمانده از آبسه در گاوهای با سن بيش از چهار سال 
بوده و در گروه ســنی باالتر از پنج ســال تمام موارد مشــاهده شده 
آبســه كبدی بصورت اســكار بودند. اين امر می تواند ناشی از عمل 
 موفق سيستم ايمنی در مهار و برطرف كردن آبسه كبدی باشد و نيز 
يك برای علت عدم ايجاد مشــكالت بالينی و عالئم بيماری شديد در 

دام ها علی رغم شيوع نسبتا باالی آبسه های كبدی می باشد.
در مطالعات قبلی مشخص شده است كه وقوع آبسه های كبدی 
در گاو الگوی فصلی ندارد )11(، بنابراين اگرچه بررســی حاضر تنها 
در دو فصل پاييز و زمســتان انجام شده است، اما نتايج آن می تواند 
به عنوان ميزان شيوع آبســه كبدی در گاوهای منطقه مورد بررسی 

تلقی گردد. 
ابتــالی گاوهــا به آبســه كبدی اغلب در بازرســی پس از كشــتار و يا 
كالبدگشــايی مشــخص می گردد )12،6( و نشانه های بالينی ذكر شده 
برای اين بيماری شامل كاهش اشتها، كاهش وزن دام، كاهش توليد شير، 
درد در ناحيه شــكم و تب معموال منجر به تشخيص بالينی بيماری نمی 
گردد )4(. با توجه به ايجاد خسارات اقتصادی قابل توجه ناشی از ابتالی 
گاوها به اين بيماری و نداشــتن عالئم بالينی واضح و آشكار كه منجر به 
شناسايی دام های مبتال گردد، شناسايی علل وقوع و راه های پيشگيری 

از ابتالی گاوها به آبسه كبدی ضروری به نظر می رسد.

پاورقي ها
1- Telangiectasis

2-  Mean ± SEM

3-  Sawdust liver
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