
Medycyna Wet.20tXl, 59 (3)

Ptaca oryginalna

ż21

Original paper

Dwa plzypadki szadhich nowotworów mózgu psów
zENoN soŁTYslAK, STANISŁAW DzlMlRA, MARclN NoWAK

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

Sołtysiak Z.,Dzimira S., Nowak M.

Two rare cases of blain tumourc in dogs

Summary

The article describes two cases: an anaplastic (malignant) brain oligodendroglioma with metastases in the heart
muscle of a l0 year old boxer, and a brain hemangiopericytoma in a 14 year old dachshund.

The first CNS tumour was grey, soft and large (2 x 1,1 cm in diameter), |ocated in the white matter and had
partially attacked the grey matter in the parietal and temporal lobes of the right cerebra| hemisphere. Frequent
mitotic figures and moderate nuclear pleomorphism with oval and fusiform vesicular nuclei and granular chroma-
tin nuclei were discovered by microscope. The tumour cells had central or paracentral nuc|ei and a clear cyto-
plasm. The tumour displayed areas of central cysts, necrosis and areas having a Ępical honeycomb appearance.

The second tumour, found in a 14 year old dachshund dog, was white-grey and had grown into the shape of a
pyramid and corpus trapezoideum. lt was of middle density and composed of cellular forms havingvarious shapes
and severe vessel proliferation was also noted. Epilepsy may be observed concurrently with this §pe of tumour.
Thus, it would be necessary to take into account that brain tumours may appear in dogs over 10'years of age.
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Etiopatogeneza samoistnych nowotworów ośrodko-
wego układu nerwowego (oun) jest ciągle słabo po-
znana. Procesy inicjacji i progresji guzów nowotwo-
rowych są skutkiem sekwencyjnych i mnogich zabu-
rzeń genetycznych, w którym biorąudział obie grupy
genów: onkogeny i geny supresorowe (antyonkogeny).
Geny, których aktywacja prowadzi do transformacji
nowotworowej zostaĘ określone mianem onkogenów.
Geny działające recesylvnie, których utrata prowadzi
do transformacji złośliwej nazwano genami supreso-
rowymi (antyonkogeny). Liczne poznane onkogeny
wywodząsię z protoonkogenów, które w prawidłowej
komórce biorąudział w regulacji procesów wzrostu i
różnicowania, a w procesie onkogenezy mogą być
aktyłvowane wwyniku mutacji, amplifikacji iĘ. W za-
leżności od spełnianej funkcji onkogeny dzieli się na
grupy:

- czynniki wzrostu i ich receptory: PDGF-A (plate-
let-derived growth factor), EGFR (epiderrnal growth
factor receptor),

-kinazy białkowe erbB, neu, trk, raf-l, mogąwy-
stępować w formie sprzężonej z receptorem lub niere-
ceptorowej . Kinazy receptorowe stanowią wewnątrz-
komórkow ączęśc receptorów dla czynników wzrostu,
a kinazy ni ere c eptorowe m o gą b y c zw tązane z błona-
mi wewnątrzkomórkowymi,

- białka wiĘące nukleotydy guaninowe, tj. białka
G: ras,

- onkogeny jądrowe: p53, myc, fos i inne (5). Dla
przykładu gen supresorowy (antyonkogen) NF-1 ko-
duje białko cytoplazmatycznę o masie cząst.330 kDa,
zwanę neurofibrominą. Brak lub inaktywacja tego genu

powoduje powstanie zarówno niezłośliwych jak i zło-
śliwych guzów mozgo. Nowotwory gleju skąpowy-
pustkowego charakteryzują się utratą części chromo-
somu 10 (11). Nowotwory oun u zwierząt można wy-
wołać doświadczalnle przez podanie węglowodorów
ar omaty cznych p o ch o dnych N-n it r ozomo czni ka lub
zakazic wirusami ( SV-40, adenowirusy) (7). Udowod-
niono równiez, że glejaki mózgu u kur majątło wiru-
sowe gdyż izolowano wiriony z miĘszu nowotworu
(3). Nowotwory mózgu u zwierząt są dość rzadkie z
wyjątkiem psów i kotów, U psów opisano sporadycz-
nie występujące nowotwory oun (], 9). Predyspozycję
rasową do guzów oun wykazano u bokserów ( 1).

0pis plzypadków

U psa, płci żeńskiej, rasy bokser w wieku 10 lat, drva
lata wcześnicj histopatologicznie zdiagnozowano guz no-
wotworowy powieki o typie czerniaka złośliwego Qncla-
tltllna nalignum|). Po około 9 miesiącach od zabiegu usu-
nięcia czerniaka pojawiły się objawy nerwowe pod posta-
ciączęstych (w odstępach 2-3 drriowych) napadów padacz-
kowych. Powtarzającc się objawy padaczki zmusiły właści-
ciela do podjęcia decyzji o eutanazji psa, a lekarz klinicy-
sta podejrzewałprzerzut czcrniaka do mózgu.

Drugi pies, jamnik w wieku 14 lat został uśpiony z po-
wodtl zaawansowanych zlnian starczych i towarzyszących
napadów padaczkowych, powtarzajapych się w odstępach
kilkudniowych,

Matetiał i metody
Przeprowadzono badania sekcyjne psów. Mózgowia

psów i wycinki zmian patologicznych serca psa boksera
utrwalono w I0oń fonnalinie, a bloczki rutynowo zatopio-



no w parafinie. Wycinki mózgowia po utrwaleniu pobiera-
no wg schemafu badań stosowanych w pracowniach neu-
ropatologicznych (10). Wykonane skrawki topograficzne
mózgowla batwiono met. Nissla i H-E.

Wyniki iomówienie
U p sa boksera b adaniem sekcyj nym stwi erdzono guz

podstawy serca, barwy szarożołtej o wymiarach 5 x 3
x 4 cm, który obejmował obaprzedsionki serca i wra-
stał do tętnicy płucnej. Oględziny mózgowia psa wy-
kazaĘ w istocie białej okolicy ciemieniowo-skronio-
wej prawej półkuli mozgu obecność guza ksztaŁtu
owalnego, wielkości orzecha włoskiego, lekko wyskle-
pione go, wpuklaj ąc e go si ę do pr zestr zeni p odp aj ęczy-
nówkowej, W obszarze wrastania gtlza do przestrzeni
p o dp aj ęczynówkowej wi do czne było spłasz c zenie za-
krętów i spłycenie rowków kory ciemieniowo-skro-
niowej, jej zaróżowienie i drobne skrzepy krwi w row-
kach mózgu. Guz na przekroju był barwy białoszaro-
różowej, sięgał donosowo do opuszki węchowej, a
doogonowo do struktur hipokampa. Układ komorowy
był wybitnie poszerzony (ryc. 1). Histologicznie zdia-
gnozowany gtz to neuroepithelialny, skąpodrzewiak
anaplasĘczny(oligodendrogliomaanaplasticum),Ską-
p o drzewiak w zr astaŁ naciekaj ąco, był bo gatokomór-
koor.y, wykazywał wyraźny polimorfizm, atypię ko-
mórek, hiperchromazję jąder, znacznąliczbę mitoz i
obecność kłębków naczyniowych. Stwierdzono ko-
mórki o znacznie większej średnicy bez obecności ja-
snej okołoj ądrowej obwódki. Jądra komórek byĘ duże
i wielokształtne, a cytoplazma uboga. Obsetwowano
obecność komórek wielojądrowych, w których jądra
układały się na kształt wieńca ptzy błonie komórko-
wej. Figury podziŃu były częste (ryc.2).Skłonność
do rozpadu i zwyrodnienia śluzowatego prowadziŁado
powstawania małych jamek o rozmlalach mikrosko-
powych i dużych jam o objętości kilkudziesięciu, a
nawet kilkuset milimetrów. Rozrosty naczyniowe spo-
tykano w samym gazie oraz,w pasie pogranicznym
poza naciekiem nowotworu. Sciany bujnego podście-
liska naczyniowego skłonne były do zwyrodnienia
s zkli ste go. Zj awi skiem charakterys ty cznym dla guza
byĘltczne ogniska martwicze i ichwapnienie (ryc. 3).
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Stwierdzony guz serca, będący przerzutem skąpo-
drzewiaka mózgu, charakteryzował się zwartym na-
ciekiem komórek oligodendrogleju układaj ących się
w system gniazd i pasm komórkowych, rozplemem
komórek śródbłonka, ich atypi ą i silną proliferacj ą na-
czyń (ryc.4). Glejaki skąpowypustkowe w typowej
swojej postaci sąłatwe do rozpoznanra zę względu na
monotonię utkania, gęste ułożenie komórek nowotwo-
rowych z obrzękiem cytoplazmy i tworzeniem około-
jądrowego halo. Obraz nowotworu przypomina żabi
skrzek lub plaster miodu (7,2, 6).

Dla guzów gleju skąlowypustkowego u ludzi typo-
we jest tworzenie strukfur wtórnych Scherera pod po-
stacią okołoneuronalnej satelitozy i skupisk komórek
nowotworolvych wokół naczyń i w powierzchownych
podoponowych warstwach kory. W istocie białej ską-
podrzewiak szerzy się wzdłuż szlaków nerwowych
(5, 8).

Komórki skąpodrzewiaków u ludzi w obrazie ultra-
strukturalnym zawierają okrągłe lub owalne z reguĘ

Ryc. 2. Polimorlizm i atypia komórkolva, hiperchromazja
jąder, liczne mitozy w anaplas§cznl,m skąpodrzewiaku u psa,
płci żeńskiej, boksera w wieku 10 lat,, H-E, pow. 400x

Ryc. 3. Anaplastyczny skąpodrzewiak u p§a., a. obszar guza
o utkaniu ,,plastra miodu", b. pasma tkanki łącznej towarzy-
szącej obficie licznym naczyniom (kłębki naczyniowe), c. ogni-
sko martwicy, H-E, pow.200x

-d
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Ryc. l. Przekrój poprzeczny prawej półkuli mózgu na wyso-
kości : P- l. skrzyżowania nerwów wzrokowych, P -2. glza sza-
rego i lejka przysadki mózgowej u psa, boksera lat 10., a -
ognisko nowotworu w okolicy ciemieniowo-skroniowej mózgu
(gtlz zlokallzowany w istocie białej obejmuje również istotę
szarą), b - poszerzone światło komory bocznej
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miej scowych i okoliczny ch przerzutów.

niakóW a ich charakte endencja
do tworzenia wznowy przęTzu-

tów. Patnaik i wsp. (9) morfolo-

nież nowotwot mozgu.
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