
2oa2,

Placa oryginalna Original paper

Zmiany pozawałOwe móżdżku u szczenięGia
zENoN soŁTYslAK, JoANNA MlcHNA

Katedra Anatomii Patologicznej, Fizjolopatologii iWeterynarii Sądowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AH,
ul. Norwida 31,50-375 Wrocław

Michna J.
m changes in a pup

ary

ct of cerehellum due to an extended birth and,sub§e-
rction was located in the dorsa| part of the cerebćlluń

nus, paraflocullus and flocculus. The authors descri,be
The infarct resulted in the formation of cysts, (lacuna
rin-laden macrophages.

W okresie okołoporodowym mogąoddziaływać na
układ nerwowy trzy typy czynników uszkadzających:
niedotlenienie, lraz mechaniczny i zakażenie. Rola
urazLl mechanicznego w trakcie porodu bywa przęce-
niana, chociaż takte przypadki u noworodków ludz-
kich czy zwierzęcych nie są rzadkie. Odpowiedź ze
strony ośrodkowego układunerwowego (oun) na czyn-
niki uszkadzające jest podobna w mózgach dojrzałych
z tą jednak różnicą że u młodych osobników istota
b i ała j e st b ar dziej w r ażItw a na us zko dzenia p oni ew a ż
znajduje się w okresie mielinizacji. Organizm płodu
w okresie porodu wyposażony jest w Iicznę mechani-
zmy chroniące go przedniekorzystnymi skutkami as-
fiksji, która w pewnym stopniu jest tu zjawiskiem fi-
zj olo gic zny m. Z ap otr zeb owani e energ etyc zne m ó z gu
pokrywa w znacznym stopniu glikoza beztlenowa, a
embrionalne erytrocyty wykazują szczegolnte duże
powinowactwo do tlenu. Podtrzymywaniu WĘenia
sprzyja wysoki poziom glikogenu w mięśniu serco-
wym. Gdy mimo tych warunków próg wytrzymałości
zo stanie pr zekr o czony, dochodzi do ni e o dwrac alnych
zmian (4,5).

Pod pojęciem niedokrwienia mózgu rozumiemy re-
dukcję wielkości przepłyrłu krwi w stosunku do po-
ziomu gwarantującego prawidłową funkcję tkanki
mózgowej. Niedokrwienie i niedotlenienie często
w s p ó ł i s tni ej ąłącznte . B ar dzo wraż 1 iwym t na zabur ze -
nia metaboltczne są neurony pochodzenia neuroekto-
dermalnego i komórki oligodendrogleju. Astrocyty,
mikroglej pochodzenia mezodermalnego i elementy
strukturaln e naczyń krwi ono śnych s ą b ardzi ej op orne.
Rozległe niedokrwienie ośrodkowego układu nerwo-
wego powoduje martwicę neuronów i elementów gle-
ju co w rezu|tacie prawadzi do martwicy rozpływnej
tkanki zwanej rozmiękaniem mózgu lub zawałem bla-

dy m ( i n farc tu s p a l l i d u s). P o d wz glę dem morfo Io gicz-
nymzawaĘ mozgLl dzteląsię na: blade, krwotoczne,
wtómie ukrwotocznionę. Zawał krwotoczny mozgLl
rozwtla się wówczas gdy ciśnienie w tkankach sąsia-
dujących z obszaręm martwicy niedokrwiennej móz-
gu jest wyższe co prowadzi do napływu krwi przez
anastomozy z sąsiedztwa w obręb pola martwicy. Ery-
trocyty pokrywają pole martwicy, a następnie napły-
waj ąc e makro fagi wykonuj ą funkcj ę fago c ytamą. Z a-
wał wtórnie ukrwotoczniony powstaje gdy po okreso-
wym zamknięciu naczynia następuje jego ponowne
udrożnienie. Uszkodz onę pTzęz niedokrwienie ściany
naczyi stają się przępuszczalne dla krwinek czerwo-
nych. Lokalizacjatychzawałów w oun pokrywa się z
lokallzacjązaw ałów bladych, b o doĘ czy głównie zwo-
jów podstawy (6, 9).

0pis ptzypadku

Według wywiadu porod u 3-letniej suki rasy bemardyn
trwałłącznie 18 godz., a ostatnie urodzone szczenię stano-
wiące obiekt naszych badań, jeszcze nie uwolnione z błon
płodowych, suka upuściła na posadzkę. Bezpośrednio po
porodzie nie obserwowano u noworodka zmian chorobo-
wych, Objawy neurologiczne w postaci zaburzeń rowno-
wagi wystąpiły dopiero około 14 dnia życia szczenięcia.
Obserwowano wówczas reakcje móżdzkowe w postaci:
ataksji, nieskoordynowanych ruchów kończyn, obniżone-
go napięcia i siły skurczu mięśni szkieletowych. Próba le-
czeniafarmakologicznego nie dała żadnej poprawy. Piesek
nie utrzymywał równowagi, czołgał się, wstawał, podej-
mował próby chodzenia, które z reguły kończyły się upad-
kiem. Przyjmował pokarm samodzielnie,l,ecz w trakcie
karmienia musiał być podtrzymywany przez właściciela.

W celu przyżyciowej diagnozy podano dokanałowo śro-
dek Iopamiro. W badaniu Rtg wykazano ubytek tkanki z
nagromadzeniem się środka kontrastowego w obrębie



u s zko dz ony ch p arli i m ó żdżktt. W zw iązkl z ni ep omy ś lnym
rokowaniem 5-tygodniowego pieska poddano eutanazji.

Matetiał imetody

Badanje sekcyjne mózgowia wykazało głęboki ubytek
tkanki móżdżkl obejmujący swoim zasięgiem robak (ver-
mis)
okal
i kła

ponami i wypełniał go
słomkowej (schemat 1)

fotmalinie, a bloczki ru
no w parafinie. Wycinki mózgowia pobierano wg schema-
tu badań stosowanym w pracowniach neuropatologicznych
(12). Wykonane skrawki topograficzne mózgowia barwio-
no met.: Nissla i H-E.

Schemat 1. Przekrój poprzeczny przez móżdżek psa
Objaśnienie: a, zaznaczoIly na kolor żółty obszar zawału krwo-
tocznego móżdżku

Wyniki i omówienie

U szczenięcia stwierdzono zawał krw otoczny możdz-
ku w obs możdżku
powstały 1). Ogni-
śko,awa jama od-
różntało się od jamy porozmięknieniowej po złocisto-

otocznego w pierw-
zęrwoną, po kilku
cza go od niezmie-

nionych oko lic żółty w aŁ tkanki glej owo-mezo dermal-

Ryc. 1. Mózgowie szczenięcia psa ra§y bernardyn
Otjaśnienie: a głęboki ubytek pozawałowy płacików móżdżku
z żółtym podbar-wieniem brzegów

nej. Należy również pamiętać, że czas przeżycia jest
zileZny od rozległości i umiejscowienia w oun ogni-
ska zawałowego.

W obrazie ńikroskopowym już po kilku godzinach

pĘnem.
Ognisko zawaŁowe u szczenięcia w miarę upłFMu 4

Ęgodni uległo procesom napr
jamy wypełnionej mętnym, ż

strzeni nadnamiotowej (9).
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Ryc. 2. Torbiel pozawałowa szczenięcia psa ra§y bernardyn
Objaśnienia: a - skupiska makrofagów wypełnione hemosydery-
nąna obwodzie ogniska, b proliferacj anaczyń krwionośnych

W piśmiennictwie niewiele jest opisów zawałow
mózgowia u zwierząt. Zbadań Sheff,relda i wsp. (11)
wynika, żęu czterech małp rezusów zakzepom opo-
ny twardej t naczyn mózgowych z zaw ałami dodatko-
wo towarzyszyła okołożylna demielinizacja. U 8-12-
letnich świń spontaniczna, naczyniowo-mózgowa
miażdżyca była powiązana z zawaŁami mózgu (2).
B ar dzo r zadko p as o ży ty, mikro fi l ari e D ro fi ] ari a i m m i -
tis mogązawędrować do krążenia mózgowego i po-
wodować zawaĘ mózgowe u psów (10). Przewlekły
obrzęk istoĘ białej w przebiegu ognisk pozawałowych
jest wynikiem powolnego uszkodzenia mieliny (3).

Opisy sporadycznych przypadków zaw aŁl mozgo -
wia u psów były zregdy powiązane zzaWzeptcąna-
czyń (I, I3), lecz brak j est opisu zaw ałow móżdżku u
młodych zwterzątw związku z niedokrwieniem i nie-
dotlenieniem tkanki nerwowej 1 Llrazęm mechanicz-
nym.

Oprócz zawaŁów drugim typem ostrych zaburzeń
kłĘenta mózgowego dość często spotykanym u sta-

rych psów są krwotoki, Najczęściej stwierdza się w
1 1,5 roku życia. Czynnikami współtowatzyszącym|
prócz mtażdżycy (na tle niedoczynności tarczycy) i
kongofilnej angiopatii (14), są: posocznice, koagulo-
p atie, malformacj e naczyń móz gowych i pierwotne c zy
wtórne metastatyczne nowotwory mózgu.

Zmtany kliniczne przy krwotokach mózgowych u
zw ter ząl w y r ażaj ą s i ę : ruch ami okrężnym i, śp tąc zką
utratą kont aktu z oto czeniem. Krwotoki móz gowe 1o -

kalinĄąsię u psów najczęściej w polu hipokamp-ją-
dro migdałowate. Badanie pĘnu mózgowo-rdzenio-
wego wykazuje wtedy wzrost poziomu btałka całko-
witego. Zmiany tę można wykazac przyżyctowo za
pomocą scyntygrafii lub tomografii komputerowej
mozgtl (6,7 ,8).
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Do eksperymentu wykorzystano komórki ziarniste jaj-
nika, które wcześniej poddano działaniu 55'C lub 75"C
przez 15 min., a następnie wprowadzono je do wyjądrzo-
nego oocytu biorcy będącego w metafazie II. Spośród 712
zrekonstruowanych w ten zarodków hodowanych w wa-
runkach in vitroprzez B dni, stadium blastocysty osiągnęło
l4oń zarodków utworzonych z komórek granulozy inakty-
r,vowanych w temp, 55"C (gr. I), oraz 28%o inaktywowa-
nych w 75"C (gr. II). Uzyskane w ten sposób blastocysty
transplantowano do odpowiednio zsynchronizowanych
matek zastępczych. W 40 dniu ciąże stwierdzono u 19oń
biorczyń, które otrzymały zarodki gr. I i u 64ońbiorczyń gr.

II. W 60 dniu ciąża nadal rozwijała się u około 47ońbior-
czyń obu grup, a w 80 dniu tylko u 26 i27% matek zastęp-
czych gr.I i II. Ogółem uzyskano 4 żywe jagnięta-klony,
tylko zkomórek granulozy inakt}ryrowanych w temp. 55'C.
Jest to pierwszy opisany przypadek udanego klonowania
ssaków z jąder niezdolnych do życia komórek somatycz-
nych. Autorzy nie wykluczają że w przyszłości będzie
możnarówniez klonować ssaki z komórek liofilizowanych.
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