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W piśmiennictwie polskim opracowania patomorfo-
logii samoistnych nowotworów ośrodkowego układu
nerwowego (oun) zwierząt są sporadyczne. Jednak pa-
nuj ący p o gląd, że nowotwory mó z gl rw ier ząt s ą zj awi -
skiem rzadktmmusi ulec weryfikacji. Badania prowa-
dzonę w ośrodkach szwajcarskim (Fankhauser) i ame-
rykańskim (McGrath, Thomson) dowodzą że upsów i
kotów staĘstycznie częstotliwość występowania nowo-
tworów oun jest taka sama jak u ludzi. Często z obawy
przed wścieklizną czy BSE materiał taki jest badany
wybiórczo i ginie bezpowrotnie. Pierwsze próby klasy-
fikacji nowotworów oun byĘ podjęte u ludzi w pierw-
szej połowie XIX wieku. Przełom w wiedzy na temat
glJzow oun daĘ badania Virchowa, Zulcha, Baileya,
Cushinga. Podstawy nowoczesnej klasyfikacji tej gru-
py nowotworów prąmiósł dopiero rozwój histologii i
embriologii układu nerwowego oraz wprowadzenie hi-
stopatologicznych technik impregnacyjnych solami sre-
brat złota,pozwalających na identyfikację i wyodręb-
nienie poszcze golnych elementów komórkowych tkan-
ki nerwowej i glejowej. Dalsze wprowadzenie nowo-
czesnych metod diagnostycznych i badawczych, takich
jak immunocytochemia, mikroskopia elektronowa, a
ostatnio biologia i patologia molekularna pozwoliło na
opracowanie zmodyfikowanej i unowocześnionej histo-
logicznej klasyfikacji gvów mozgLl. Jej końcowa wer-
sja została opracowana dla człowiekaprzez P. Kleihu-
esa, P. C. Burgera, B. W. Scheithauera i opublikowania
w Brain Pathology w l993 r. (cyt. l6).

Z badań własnych przeprowadzonych w Katedrze
Anat. Pat. w latach 1996-2000 na I8]4 badane zwię-
rzęta w 8 przypadkach przyczyną śmierci lub powo-
dem uśpienia byŁy nowotwory oun. Charakterystykę
tych guzów zawatlo w tab. 1.

Etiopatogeneza samoistnych nowotworów ośrodko -
wego układu nerwowego jest słabo poznana. Nowo-
twory mózgtt można wyłvołać do świadczalni e, p o da-
j ąc zw ier zętom wę gl owo dory ar omaty czne p o cho dne
N-nitrozomocznika lub wirus SV-40, grupę adenowi-
rusów. Pochodne metylowe i etylowe N-nitrozomocz-
nika powodująmetylację w pozycji 6 i 7 guaniny. Tak
metylowana guanina łączy się ztymtdyną anle z cy-
to zy nązabur zaj ąc p ro c e s tran s kryp cj i in dukuj ąc n o \\ry
klon komórek o cechach nowotworowych (11). W
przy ży ciowej diagno styc e nowotworów wykorzysfuj e
się badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, w którym
można wykazac obecność komórek nowotworowych,
pod warunkiem jeśli gttzy znajdująsię w pobliżuprze-
strzeni płynowych i wykazują tendencję do rozpadu.
Poszukiwane są również swoiste markery nowotwo-
rzenia przydatne w przyżyciowej diagnostyce nowo-
tworów oun, takim markerem okazująsię byc sialo-
proteiny, pojawiające się w zwiększonej ilości w pły-
n ie mózgowo-rdzen i owym.

Histologiczna klasyfikacja guzow ośrodkowego
układu nerwowego uzwierząt opiera się na klasyfika-
cji podanej pTzęz Fankhausera i Luginbiihla (3, 4).
Według tej klasyfikacji wyrożnia się:



Tab. 1. Charakterystyka nowotworów ośrodkowego układu nerwowego zwierząt stwierdzonYch w latach 1996-2000 w Kate-
drze Anatomii Patologicznej, Fizjopatologii i Weterynarii Sądowej Akademii Rolniczej we Wrocławiu
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guzy wy\,Vo dzące się z komórek nerwowy ch (gang-
liocytoma),

- gLLZy Wywodzące Się Z neuroepithe]ium (ependy-
moma, papilloma plexus chorioideĄ,

- guzywywodzące się z komórek glejowych(astro-
cytoma, oligodendroglioma, glioblastoma, spongio,
blastoma, medul]ob]astoma, astrocytoma non c]assi-
ficans),

- glJzy W},vvodzące Się Z opon, naczyn i pozostałej
tkanki mezodennalnej (meningi oma, angio b] astoma,
S arc om a, reti c ul o s i s),

- guzy W}a,Vodzące Się Z SZySZynki iprzysadktmóz-
gowej Qlinealoma, adenoma hypophysis, craniopha-

ryngioma),
- guzy wywodzące się z nerwÓw obwodowych i

osłonek nerwowych (neurinoma, neurofibroma, neu-
rofibreosarcoma).

Cechy charakterys Ę czne budowy guów ośrodkowe-
go układu nerwowego zgodnie z klasyfikacjąFankhau-
sera, Luginbtihla i McGratha (4) przedstawiono poni-
żęj.

Guzy wywodzące się z komótek nerwowych

Zwojak (gangliocytoma). Guzy te wywodzą się z
komórek zwojowych 1 zawlffająbardziej lub mniej
zrożnlcowane komórki zwojowe. Sąto rzadkie nowo-
twory zwlerząt głównie opisano je u psów (17).

Gury wywodzące saę z neuraepithelium

Wyś ciółczak (ep endym om a) . Wyściółczaki są no-
wotworami pochodząc ymi z glej u wyściółkowego, tj .

ependymy. Są to bogatokomórkowe i silnie unaczy-
nione guzy, Obraz histologiczny wyściółczaków jest
monotonny i składa się z jednorodnej populacji ko-
mórek z okrągłymi lub wydłużonymi jądrami o drob-
nych j ciołczaków nie wykazują
zazwy hiperchromazjt. Podzińy
mitotyczne są rzadkie. Cechą charakterysty czną wy -

ściółczaków jest występowanie dwóch struktur histo-
formaĘwny ch: r ozet prawdziwych, stanowiących upo-
rządkowane zgnrpowania komórek nowotworowych
wokół światła drobnych jam i szczelin, oraz okołona-
czyniowyc h r o zęt rzekomych. Komórki s ą zazwy czaj
jednolite zlbogąi słabo widoczną cytoplazmą. Jądra
komórek sąokr€łe, owalne, czasami wydłużone, bo-
gate w chromatynę. Ępowe komórki ependymy i kla-
syczne r ozety Są widoczne Spoladyc znię. Liczba ml-
toz jest zmienna. Często stwierdza się wynaczynienia
w różnych obszarach guza, obecność śluzu, zwytod-
nienie torbielowate i prolifera cję naczyńwłosowaĘch.
Topograficznie wyściołczaki są ograniczone do wy-
ściółki komór bocznych, a o wiele rzadziej III i IV
komory. Mogąbyć inwazyjne, wrastać do komór móz-
gu, opon i dawaĆ przerzuty drogą płynu mózgowo-
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Ryc.A-l.Rozetaprawdziwawwyściół- Ryc.A-2.Rozetarzekomawwyściółcza- Ryc. B. Typowe utkanie gwiaźd,ziaka
czaku (ependymoma) u p§a ra§y bokser, ku (ependymoma) u psa ra§y bokser, w (astrocytoma) u 10 letniego królika
w wieku 10 ]at wieku 10 lat

rdzeniowego. U zwierząt gulzy te są rzadkie. Najczę-
ściej występująu koni, psów, kotów, bydła ikoz.

W materiale własnym nowotwór ten stwierdzono u
psa rasy bokser, wiek 10 lat, z objawami moczówki
prostej oraz objawami neurologicznymi. Guz na roz-
kroj u był wiśniowo c zerw ony, kształfu owalne go, kon-
systencj i miękkiej, wielkości orzęcha laskowego. Zlo-
kalizowany był w sąsiedztwie komory bocznej lewej i
naciekał jądro ogoniaste. Histologicznie zrąb guza w
większości odpowiadał podanemu wyżej, gdyz posia-
dał rozeĘ rzekome i prawdziwe (ostatnie nieliczne).
Komórki nowotworu miaĘ cechy komórek wyściółki
i układĄ się kolumnowo lub prostopadłościennie (ryc.
A-1, A-2).

U człowieka są to nowotwory bardzo złośliwe o
znac zny m p o l imorfizmi e, l i cznych mito zach z hip er -
chr omazj ą pro l i feracj ą nac zy ń i r o zle gĘ mi ob s z ara-
mi martwicy (15, 16).

Brodawczak splotu naczyniówkowego Ql api l loma
p l e x u s c h oi o d e l) . Głlzy te p o s i adaj ą nac zyni ow o -Łącz-
notkankowe rusztowanie zawter ające cylindry czne i
sześcienne nabłonki, tworzące bardziej lub mniej wy-
r aźnę brodawkowate struktury przypominaj ące splot
naazy nlowkołvy. P ap i l l o m a p l exus c hori o ide i p oj awi a
się w III i IV lub komorach bocznych. Rzadko stwier-
dza się je u koni (2), psów lub bydła,

Guzy ulylvodzące się z komórek glejowych

Gwiaździak (astrocytoma), Nowotwory te zbudo-
wane są z Iuźno ułozonych, szerszych lub cieńszych
komórek połączonych wypustkami, tworząc układy
sieciowe. Jądra komórek sąróżnej wielkości i kształ-
tu, bogate w chromatynę. Czasami komórki majątak
obfrtą protoplazmę, że przypominają obrzękłe astro-
cyty. Gllzy te wywodzą się z astrocytów włókienko-
wych lub protop 1 azmaĘ cznych, Mo gą te ż by ó forma-
mi mieszanymi. Utkanie mająnajczęściej htżne, aich
obrysy w tkance mózgowej są zamazane, Komórki
gwiaździaków cechuje tendencja do odkładania się
dookoła llb wzdłuż naczyn t w związku z tym nie-
rzadko obserwuje się w nich mikrowylewy lub więk-
sze W naczynienia. Można też sp otkaó zwyro dnieni e
śluzowe, obecność torbieli i mezenchymalną reakcję

naczyniową. Na przekroj u wykazuj ą konsystencj ę do ś ć
litą barwę szarobiaławąi słabo odróżniająsię odutka-
nia mozgu. Umiejscowione są najczęściej w polu
gruszkowatym (pies), na powierzchni półkul, we wzgó-
tzul, w podwzgorzu i śródmózgowiu, a rzadziej w
możdżku i rdzeniu kręgowym. Nie dają przernftow,.
Spotyka się je niezbyt często u bydła, psów i kotów,

W materiale własnym gwiaździaka znaleziono w
śródmózgowiu 10 letniego królika i 2-letniego szczu-
ra. Budowa gu;zow była typowa (ryc, B).

Glej ak skąpowypustkowy, skąpodrzewiak (oligo-
d en drogl i o ma). Skąp o drzewi ak j e st nowotworem p o -
chodzącym z gleju skąpowypustkowego. Są to guzy
bogatokomórkowe, Jądra komórek są bogatochroma-
tynowe, kształtu okrągłego z jasnym okołojądrowym
obrzężęm (halo), co przypomina plaster miodu lub
skrzek żabi. Komórki nowotworowe są uszeregowa-
ne w rzędy. Czasami komórki posiadająjądra owalne
lub wydłużone. W guzach tych stwierdza się prolife-
rację naczyń, szczegolnie włosowaĘch z formowaniem
pętli lub struktur kłębkowo-podobnych, znaczne zN\ry-
rodnienie śluzowe z tworzentem torbieli. Martwica
występuje rzadko, a wapnienie pojawia się sporadycz-
nie. Nowotwór cechuj e znaczna monotonia utkania, a

wielkośó komórek odpowiada z reglĘ praWidłowym
oligodendrocytom. Brak figur podziałowych lub spo-
tyka się je sporadycznię. W istocie białej skąpodrze-
wiak szęrzy się zwyklę wzdłuż szlaków nerwowych.
SpoĘka się go u psów, a u innych gatunków spora-
dycznie.

Skąlodrzewiak zarodkowy (gli oblastoma). Histo-
logicznie guzy te są słabo zrożntcowane i tylko nie-
które posiadają komórki jednolite. Jądra komórkowe
wykazują rożny kształt i rozmtary. Mogą byó obecne
komórki olbrzymie z jednym lub więcej jądrami. Guzy
wykazuj ą wzro st infi ltracyj ny i niszc zący . Z azwy czaj
są silnie unaczynione z obecnością licznychbardzo
cienkich ścian naczyń, które łatwo pękająi powodują
uryleury krwi. Mogą też zawierać pasmowate lub nie-
regularne pola martwicy. Proliferacja naczyń włoso-
w aĘ ch pr zypomina ni e c o skąp o drz ewi aka. Naj czę ś ci ej
lokalizują się na wypukłości półkul mózgowych, w
polu gruszkowatym, w e w zgór zu i podwzgórzu. S ą to



zregułyg;zyduzychrozmiarów,ograntczonę)zobec-
nymi wynaczynteniami krwi, martwicą śluzowym
zwyrodnieniem i reakcjąmezynchymalną. Skąpodrze-
wiaki zarodkowe opisano u psów (25),bydła i świń.

S p o ng i o b l as to m a ( guz p ocho dzenia sp ongiobla-
sĘcznego). Obraz histologiczny tych guzow u zwie-
rząt jest mało poznany. Na ogół jądra komórek nowo-
tworowych sąwydłużone i często układają się w rzę-
dy, Posiadają gęstą sieć naczyniową i brak ostrej gra-
nicy. S ą to b ar dzo r zadkte nowotwory p s ów. Wyj ątko -

wo występują u kóz i cieląt. Lokalizują się na po-
wierzchni ependymy komór, w pniu mózgu, móżdż-
ku, a czasem obserwuje się je w paśmie lub nerwie
wzrokowym.

Rdzeniak blastyczny (medulloblastoma). Są to
guzy jednolite, bogatokomórkowe. Jądra komórek
nowotworo!\rych są gęste, rożnokształtne od owalne-
go do kształtu marchewki. Cytoplazma jest uboga,
rzadka, blada. Często stwierdza się w nich tendencję
do tworzenia pseudorozet. Obecne są liczne mttozy z
tendencj ą do martwicy jąder (caryothexĄ. Wylewów
krwi i reakcji zapalnej zreguĘ brak. Guzy te sąmięk-
kie, wypukŁe, szaroczerwone, raczej ograniczone.
Umiejscawiają się głównie w móżdżku. Najczęściej
rdzeniakblasĘczny dotyczy komoryIV i infiltruje są-
siednie tkanki iptzy\egłe opony. Dajeprzerzuty drogą
pĘnu mózgowo-rdzeniowego do okolicznych struk-
tur oun. Glzy te opisano u młodych cieląt i psóq a
takżeukotów i prosiąt.

W materiale własnym nowotwór rd zentakablasĘ cz-
nego (medulloblastoma) stwierdzono u psa owczarka
szetlandzkiego w wieku 3 lat, u którego wystąpiły ob-
javły porażeń, zaburzeń czucia, brak poprawy po le-
c zeniu. Autop syj ni e wykazano obecno ść niere gular-
nego kształtll gluamózgu, zlokalizowanego w istocie
białej w płacie czołowym prawej półkuli w sąsiedz-
twie komory bocznej. W komorach bocznych stwier-

Ryc. C. Rdzeniak blastyczny (metlullo-
blastoma) u p§a owczarka szetlandzkie-
go,wwieku3lat

dzono zwięk-
szoną ilośó pły-
nu mózgowo-
-rdzeniowego
podbarwionego
krwią. Na prze-
krojunowotwór
był miękki, ga-
laretowaty, bar-
wy szarobiałej.
w obrazie mi-
kroskopowym
glzzłożonybył
z licznych ko-
mórek o cyto-
plazmte słabo

barwiącej się eozyną. Jądra komórek nowotworowych
były owalne lub okrągłe, bogatochromaĘnowe. Stwier-
dzono charakterys§czne jasne halo dookoła jąder i ty-
powe dla tych guzów Iicznę proliferujące naczynla
krwionośne (ryc. C).

Glejaki niesklasyfikowane, Około 15-20 oń tych
glzów w tym systemie nie jest sklasyfikowana, szczę-
gó lni e u zw ter ząt go sp o darski ch. Guzy v,rykazlj ąr óż -

ne s top ni e zr ó żnic ow ania i w ykazuj ą zw iązek z ukła-
dem komorowym. Głównie spotyka się je u człowię-
ka.

Guzy wywodzące się z opon, naozyń
i pozostałej tkanki mezoderma!nei

Oponiaki (meningioma) rozwijają się z komórek
p aj ę c zynówki-meningothelium i ziami sto ś ci paj ęczy -

nówki. Struktury komórkowe nie są jednolite, lecz
zaw ieruj ąpołączenie p ól endotelialnych i włókienko -

wych. Czyste angioblastyczne postacie nie są obser-
wowane u zw terząt. Ępowe cebulowato - o stro zakon-
czonę formy sąutworzone zrcżnej ilości od kilku do
ponad 100 komórek. Centralne partie guza mogąule-
ga.ć rozpadowi, Często w zwłókniałych paftiach zja-
wia się wapnienie, hialintzacja, depozyt tŁuszczowy,
obecność lipopigmentu i cholesterolu, co często ob-
serwowano u kotów. Mogąpojawiać się mononukle-
atn e nac i ek t zap alne . W c entrum glJza zazw y c za1 br ak
jest naczyń. Włókniste obszary są utworzonę z wy-
dłużonych komórek tw orzący ch s ie ciowe układy włó-
kienkowe. Często zjawiają się w guzach zmlany
wsteczne jak wylewy i formowanie się torbieltnaczy-
niowych. Oponiaki stwierdza się na wypukłości póŁ
kul mózgowych, w namiocie móżdżku, w tkance na-
czyniówkowej komory III i w rdzęniu kręgowym. Po-
1edyncze glzy znajdowano u psów, a mnogie u kotów
i bardzo rzadko u bydła. Guzy rosnące z opony twar-
dej, naciekajątkankę nerwową i przez ucisk powodu-
ją atrofię tkanek. Są w większości niezłośliwe i za-
wierają pojedyncze płacikowe lub wielopłacikowe
strukfury. Zwykle są szarobiałe, włókniste, |ecz cza-
sami zawierajączerwone, brązowe lub szare pola wy-
lewów lub martwicy. U psów podobnie jak u ludzi
mozna wyodrębnió postać : meningotelialną syncytial-
ną fibrob 1 a sty c zną tran s formuj ąc ą an g i ob lasty czną
p
p
n
go. Guzy te sączęste u koni, bydła, owiec i psów (14).

Oponiak transformuj ący (m eningi oma transfor-
m an s) r ozp oznano w materiale własnym u 3 -mie się cz-
ne go warchlaka. Zw ier zę wykazywało obj awy neuro -
logiczne (zaburzenia koordynacji ruchu, niedowład
kończyn). Sekcyjnie wykazano obecność nieregular-
nego glzawielkości orzęcha laskowego, połączonego
z oponątwardą naciekającego korę móżdżku i okoli-
cę komory IV. Guz na przekroju miał budowę niejed-
nolitą. Histologicznię zawierał mieszane pola komó-
rek endotelialnych i włókienkowych. Pola endotelial-
ne przedstawiŃy zwoje i pasma komórek z obfttący-
toplazmą owalnym, wydłużonym lub skręconym ją-
dr ęm z obwodowo r o zmięszczona chromatyną. Typ o -

we zwoje kształtem przypominaĘ łuski cebuli, utwo-
rzonę z kilkudziesięciu komórek. Często centralne



Ryc. D. Oponiak transformujący (menin- Ryc, E. Oponiak włóknotwórczy (menin-
gioma transformans) z układem komórek giomaJibroblasticum) u kota europejskie-
przypominających łuski cebuli u 3-mie- go, w wieku 17 lat
sięcznego warchlaka

lllet. 2tll}2, 58 (9}

1 szczurow (4, 23). Gruczolaki przy-
sadki (a d en o m a hyp ophys i s) czę sto
stwierdza się u psów. Naciekają
zwykle komorę III i podwzgórze. Są
szarobiałe z ciemniejszymi polami
wylewów i martwicy. Gruczolaki
przysadki l g|]zy kieszonki Rathke-
go obserwowano również u koni,
bydła i kotów.

Gruczolaka przysadki stwierdzo-
no w materiale własnym u 17-1et-
niego cooker spaniela, który przez
kilka tygodni wykazywał objawy
neurologiczne i bólowe. W stanie
ciężkim (porażenta) psa poddano

elltanazjt. Znalęziono guz wielkości orzecha włoskie-
go. Był miękki, sinoczerwony i bogato unaczyniony.
Mikro skop owo miał typową budowę gruc zo laka (a d e -

noma hypophysis).

Gury wywodzące się z neruów obwodowych
i osłonek neruOWGh

Nerwiak (neurinoma, Schwannoma). Guzy te skła-
dają się z pasm komórek gęsto ułozonych o owalnych
lub wydłużonych jądrach, bogatych w chromatynę.
K o mórki tw or zą pr zeplataj ąc ą s i ę s i e ć 1 czas ęm pr zy -

pominają s}\rym ułożeniem liście palmy, albo ławice
śledzi. Są to guzy twarde, składające się z włókien
kolagenowych lub retikul arny ch t vłyr aźnie ró żni ą s ię
od innych nowotworów nerwów obwodowych. Makro-
skopowo są wydłużone lub zrazikowe, szarobtałe,
zwykle dość duże. Są ściśle związane z proksymalną
częścią nerwów czaszkowych i nięrzadko uciskają
okolicę utkania pnia mózgu. Występują sporadycznie
u bydła i psów.

p artie glza u\egaĘ dezinte gr acji, czy martw icy t eozy -
nąwybarwiaĘ się bladoróżowo. W takich miejscach
odkładały się sole wapnia, Transformuj ącapostac za-
wiera domieszkę syncytialnego i fibroblastycznego
oponiaka (ryc. D).

Oponiaka włóknotwórczego (meningioma fibro-
blasticum) autorzy stwierdzili u 17-letniej kotki. Guz
był przy czepiony do sierpu mózga, miał wielko ść ziar -

na grochu, barwę szarcżołtąluciskał płatczołowy pra,
wy. Nie stwierdzono objawów klinicznych. Guz w
obr azie hi stop ato 1 o giczny m zaw ter ał wył ąc zni e sp 1 ą-
tane pęczki włókien utworzonych z wysmukłych fi-
broblastów (ryc.E).

Naczyniak blastyczny (angioblastoma). Gttzy za-
wierająukłady sieciowe komórek wrzecionowaĘch w
różnym stopniu dojrzewania. Naczyniaki blastyczne
s ą guzami naczyniow ymi r ożny ch r ozmtar ow. Opi s a-
no je u koni, świń i psów z Iokaltzacją w półkulach
mózgowych, splocie naczyntówkowym, w rdzeniu
przedłużonym i kręgowym.

Mięsak (sarcoma). Pierwotne mięsaki opon u psów, Nerwiakowłókniak (neuroIibroma). Sąutworzonę
takiejak fibrosarcomasąstosunkoworzadkiminowo- z endoneuralnych i perineuralnych komórek przypo-
tworami. Rozsiany, pleomorficzny, limfo-retikulamy minających netwiaka osłonkowego (neurinoma) ipól
mięsak opony miękkiej nazwany mięsakiem opon, przypominającychwłókniaka (fibroma). Polapodob-
najczęściej lokalizuje się u psów w przestrzeni podpa- ne do nerwiaka osłonkowe go zawierają powtarzające
jęczynówkowej rdzenia kręgowego okolicy lędźwio- się pętle, palisady i gniazda (Antoni typ A) powstałe z
wo-krzyżowej. Występujeteżu koni, bydła i kotów. komórekwrzecionowaĘchposiadającychjądra owal-

Siatkowica (reticulosis). Jest to kontrowersyjna gru- ne i wydłużone. Najczęściej brak zmian wstecznych.
pa guzów oun. Zawiera formy ziarniniakowe i mięsa- Czasami widoczne są struktury siateczkowe (Antoni
kowe. Można wyrożnic tchtrzy postacie: ziarniniako- typ B). Typ włókniakowy charakteryzuje gęsto poprze-
wąz naciekiem komórek spotykanych w ogniskach platana sieć włókien kolageno\\ych utworzona zwy-
zapa|nych,neoplasĘcznązkomórkamiretikulo-histio- dłużonych komórek o jądrach typowych dla fibrobla-
cytarnymi i limfoidalnyml oraz mikrogliomatyczną. stów i fibrocytów. Nerwiakowłókniaki nie dająprze-
Występująnajczęściejupsów (75%),arzadziejukoni, rzutów. Lokalizują stę wzdłuż przebiegu nerwów
bydła i kotów (25 %). czaszkowych (trójdzielny, słuchowy),_nerwów rdze-

Guzy szyszynki i przysadkimózgowei li,XT]ił;:łiJ"-T,}'Yr:KŁ;?""il:TJ*tiXY"'"';
Szyszyniak Qlinealoma), gruczolak przysadki (ade- je jedynie u bydła i psów. Nerwiakowłókniaka o typo-

noma hypophysis) i craniopharyngioma(guzkieszon- wej budowie stwierdzlli autorzy u psa, mieszańca, w
ki Rathkego) są rzadkimi guzami u zwierząt. Szyszy- wieku 12lat.
niakQlinealoma) występuje w dwóch formach komó- Nerwiakowłókniakomięsak (neurofibrosarcoma).
rek: izomorftcznej Qlineocytoma) i antzomorficznej Histologicznie charakterynle się wysokim stopniem

Qlineoblastoma) ibyły notowane u koni, bydła i psów pleomorfizmu komórkowego, anaplazją i wysokim



indeksem mitotycznym. Nowotwory nerwów obwo-
dowych występują najczęściej u psów. U innych ga-
tunków sąrzadziej diagnozowane.

Podsumowując, najwięcej nowotworów mozgu
występuje u psów (8, 1 1, 12, IJ, I9-2I, 23,25).Bada-
nia Schifera i wsp. (19) wykazały na 8013 selekcjono-
wanych psów 62 samoistne nowotwory oun. W mate-
riale tym było 42 % bokserów, a tylko 15 Yo owczar-
ków. Z powyższych badań wynika, że guy oun u bok-
serów występują 3-krotnie częściej niż u innych ras.
Auto rzy zr ó żntc ow ali r o żne fo rmy m orfo 1 o gi c zne gl -
zow jak skąpodrzewiaka, złośIiwego glza mezoder-
malne go, glej aka zło ś liwe go, gw iażdziaka, op oniaka,
wy ściołczaka i r dzęniaka. Natomiast u kotów, stwier-
dzono przew agę oponiaków z lokalizacją w III komo-
rze (I0,14,22). U koni opisano występowanie gleja-
ków, brodawczaków naczyniówki komór, oponiaków
i guzów szyszynki (I,2). U bydła dominująnerwiaki
o słonkowe, nerwiako -włókniaki, nie dojr załe glej aki,
oponiaki i mięsaki (5,7 , l8), u cieląt rdzeniaki (5). U
owiec często spotyka się guzy przysadki (5, 18), a u
świń glejaki i tŁuszczaki (1, 1 80. Na ogólną liczbę ba-
dań sekcyjnych 4569 zwterząt z Wrocławia i terenu
Dolnego Sląska w okresie Z)-Ięcia (1976-1995) Mi-
chalska i wsp. wykazali 466 nowotworów zwierząt,w
tym tylko u 3 psów nowotwory układu nerwowego.
Był to glejak blastyczny (glioblastoma) u boksera i
złośliwy oponiak (meningioma) u spaniela. W zahę-
sie nerwów obwodowych u owczarka niemieckiego
stwierdzono nerwiakowłókniaka splotu barkowego
(I3). Z badań Jacksona (6) wynika , że u kur spotyka
się często glejaki, którym towarzyszy rozsiane, nie-
ropne zapalenie mózgu. B adania elektronomikrosko-
powe autorów japońskich (cyt. 9) wykazały w glejo-
mezenchymalnych gukach obecno śc wirionów o śred-
nicy 65-100 nm, posiadających rdzenię i otoczkt z
wypustkami. Immunohistochemic znte wykazano, że
większość jąder komórek wewnątrz guzków wykazu-
je dodatniąreakcję na proliferujący jądrowy antygen,
PCNA (proliferating nuclear cell antigen), co dowo-
dzi dużej aktywności replikacyjnej potencjału komór-
kowego do autonomicznego wzrostu. Ponadto w pro-
li feruj ących komórkach glej omez enchymalnych
stwierdzono obecność antygenów białaczki drobiu
ALV (avian leukosis virus), a w cytoplazmie tych ko-
mórek obecnę były cząstki retrowirusopodobne, Au-
torzy sformułowali wniosek, że tzw. glejak drobiu
może być nowotworem indukowanym przęz szczep
wirusa ptaków z grupy białaczkowo-mięsakowej. U
innych gatunków ptaków nowotwory oun sąopisywa-
ne sporadycznie (papuga, struś, wróbel).

Złośliwość zwierzęcych nowotworów oun jest
względna, Największę znaczęnlę odgrywa ich umiej-
scowienie i szybkość wzfostu, gdyż samoistne nowo-
tw ory oun zw ier ząt, zwłas zc za neuro ekto dęrmaln e ni e

dająprzerzutów do innych tkanek otganlzmu. Jedynie
niedojrzałe glejaki mogą się przenosić drogą płynu
mózgowo-rdzeniowego.
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JAGA|{NATH M. S.: Zagrożenie fermy brojlerów
przez pierzojady. (Feather mite infestation in as
broiler breeder farm). Vet. Ręc. I49,777,200I (25)

Badania przeprowadzono w stadzie 1iczącym 10 tys brojlerów, w którytn
przy braku wypadania piór występowaĘ na skórze drobne wybroczyny, rzadziej
dodatkowo osutka pęcherzykowa Ptaki były niespokojne nawet w nocy Bada-

nie piór w mikroskopie stereoskopowym wykazało obecność licznych roztoczy
zidentyfikowany cb jako Megninia gillg}ynwa W celu Jikwidacji inwazji zasto-

sowano kąpiele ptaków w 0,4%n roztworze deltametrinu (Butex, Interłet) Świąd

ustą)ił w ciągu 12 godz, po kąpieli Ściółkę z kunrików odkażono 2%o paratio-

nem metylowyln i wapnem (1:5). D odkażeniakumików zastosowano 50% cmul-

sję malationu (l6 ml/L wody). W okresie 6 miesięcy po leczeniu i odkażaniu nie

nastąpił nawrót inwazjt M. ginglynura
G.


