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Toczęń rumieniowaty (Ęus erythematosus - LE),
jego postać układowa (systemic lupus erythematosus
- SLE) i skórna (discoid lupus erythematosus - DLE)
orazichpostacieprzejściowesąchorobamitkatkiŁącz-
nej o podłożu autoimmunologicznym (9, 11, 15,I7),

Choroby autoimmunologiczne są skutkiem zaburzę-
nia odpowiedzi immunologicznej na różnychjej eta-
pach. Zar ówno składowa nie swoista (nadmierna akty-
wacja dopełntacza), jak i swoista (nieprawidłowe doj-
rzewanie komórek immuno 1o g iczny ch w grasi cy oraz
na obwodzie, niewłaściwa ekspresja antygenów MHC,
zablrzenia supresji i regulacji idiotopowej, ldział
czynników środowiska zewnętrznego : wirusów, bak-
terii, leków) mogą byc przyczynami choroby. Ustrój
j ako obc e r ozp oznaj e autoantygeny, ktorymi mo gą być
składniki błony komórkowej, cytoplazmy i jądra ko-
mórkowego, hormony, enzymy i wiele innych substan-
cji (13, 14,25).

Etiologia SLE j est wieloczynnikowa. O j ej rozwoju
de cydować mo gą predysp ozycj e genety czne, j ak i za-
burzenia w immunoregulacji oraz aktywacji limfocy-
tow T i B (5, 6,24). Pojawianie się autoprzeciwciał
jest prawdopodobnie skutkiem reakcji na nukleosomy
uwalniane do krązenia w trakcie apoptozy.

W przebiegu SLE ob serwuj e się występowanie auto-
przeciwciał dla pĘtek krwi, limfocytów granulocy-
tów i krwinek czerwonych, komórek nabłonka pęche-
rzyków tarczycy, komórek warstwy siatkowatej kory
nadner c za, komórek okładz inowy ch żołądka. komó -
rek mięśni gładkich i kardiomioclów oraz komórek
śro dbłonka naczyh (I, 3, 4, 2 2 ). Występuj ą także auto -
pr zeciw ciała dla mito chond nów, ap ar atu Go 1 gi e go,
mikrosomóą lizosomów, centromerów, wrzeciona
podziałowego, histonow oraz fosfolipidow (tzw. zes-
pół fosfolipidowy, którego występowanie powoduje
wys tęp ow a nie zmtan zakr zep owyc h), kargi o 1 ip iny
i immunoglobulin (czynnik reumatoidalny - przeciw-

ciaŁadIaIgG) (19). Znaczente pojawiania się autoprze-
ciwciał specyfi cznych wobec składników wewnątrz-
komórkowych pozostaje niewyjaśnione. Obecnie są
one j edyni e markerami w di agno sty c ę to cznia układo -
wego (23,25).

Pojawianie się zespołu objawów §pu SLE mogą
sprowokować niektóre leki, np. hydralazyna i jej po-
chodne, prokainamid, p ochodne hydantoiny, hy dr azy d
kwasu izonikotynowego. W zespołach tych w skórze
występują złogi immunoglobulin, a w surowicy krwi
prz e c iwc i ała pr ze ciw je dnoni c i owemu DNA, znikaj ą-
ce po odstawieniu leków (16).

Celem pracy był opis i analiza przypadku klinicz-
nego tocznia układowego u psa.

0pis plzypadku

Pies, sznaucer miniaturowy, samiec, maści pieprz z solą
w wieku 6 Lat zo stał pr zy pr ow adzony pr zez właś ci c i e la z p o -

wodu utrzymujących się od około 3 tygodni, niegojących
się zmian skómych na obu małzowinach usznych. Według
właściciela, zmianypojawiĘ siępoczątkowo najednej, a po
około tygodniu na drugiej małzowinie usznej i zlokalizo-
wane byĘ symetrycznie, nieswędzące. W badaniu klinicz-
nym stwierdzono prawidłową temperaturę ciała, pies był

Ryc. l. Zmiana na malżo-
winie usznej

czljny, błony śluzowe były ró-
zowe i wilgotne, tętno 1l0/min,
w ęzły chłonne niepowiększone.
Osłuchiwaniem klatki piersio-
wej nie stwierdzono zmian pa-
tologicznych, jama brzuszna
była niebolesna. Na obydwu
małzowinach usznych zlokali-
zowane byly symetryczne. nie-
bolesne, nieobrzęknięte zmiany
rumieniowo z|uszczające.
stwierdzono także przerzedzenie
włosa na małżowinach usznych
(fot. 1).



Ze zmianpobrano zeskrobinę w celu badania mikroskopowe-
go, jak równieżWmazwkierunku badania mikologicznego i bak-
teriologicznego. W badaniu mikroskopowym zeskrobiny nie wy-
kazano obecności ektopasozytów ani zarodników grzybów. Pobra-
ny materiał wysiano na podłoze Saburaud oraz agar i agar z krwią.
Do czasu uzyskania wyników zalecono miejscowe stosowanie
maści pimafucort 2 x dziennie oraz dodatek do diety cynku

Tab. 1. Wyniki badań hematologicznych psa z podejrzeniem
tocznia układowego

Tab. 2. Wyniki badań biochemicznych u psa z podejrzeniem
tocznia układowego

Tab. 3. Wyniki badania ogólnego moczu u psa z podejrze-
niem tocznia układowego. Nie wymienione w tabeli wskaźni-
ki nie odbiegały od wartości prawidłowych

Badany wskaźnik Badanie,| Badanie 2

AsT (U/)

ALT (U/l)

ALP (U/)

Bilirubina całkowila (umol/l)

Białko całkowite (g/)

Albuminy (g/l)

A/G

Mocznik (mmo/l)

Krealynina (pmol/l)

Glukoza 1mmol/)

54,0 0

126,00

375,00

3,20

66,00

35,00

1,,l3

17,20

178,10

6,98

67,00

1 1 8,00

347,00

3,1 0

7 4,00

31,00

0,70

17,80

173,40

6,24

(2 mg/kgm,c. dziennie)i oleju zpestekwinogron w ilości 1 łyżka
stołowa dziennie.

Badanie bakteriologicznę wskazało miemy wzrost Staphylo-
cocclls intermedius wrazliwy na większość rutynowo badanych
an§biotyków z wyjątkiem penicyliny i sulfametoksazolll. Zalęco-
no stosowanie ogólnie cefazoliny w dawce 20 mglkg m.c. 2 x
dziennie doustnie.

Po 2 tygodniach pies został ponownie przyprowadzony do lecz-
nicy. Zmiany na małzowinach usznych utrzymywały się nadal,
chociaz nie występował juz rumień , atakżę zmniejszeniu uległo
zŁuszczanie naskórka. Właściciel zauważyłjednak, że włos na
małżowinach usznych uległ da|szemu przetzedzeniu, a na skórze
całego ciała poj awiło się wzmozon e zŁttszczante naskórka.

W badaniu klinicznyn stwierdzono oprócz wymienionych
zmianwzmożone rogowacenie opuszek palcorł.ych i lusterka no-
Sowego.

Wykonano badanie morfologiczne krui (tab. 1), biochemicz-
ne slrrowicy (tab. 2) oraz badanie ogólne moczu (tab. 3). Stwier-
dzono niewielkiego stopnia niedokrwistość, względną limfope-
nię, zaś w badaniu biochemicznym podwyzszenie aktywności
fosfatazy zasadowej i aminotransferazy alaninowej, a także nie-
znaczną azotemię. W badaniLL moczu stwierdzorlo białkomocz.
Zalecono dalsze stosowanie Pimafucortu, dodatkowo kąpiele
w szamponie Sebolitic dry 2 x w tygodniu oraz witalninę A rr darr -
ce 6000 j. dziennie. Kontynuowano podawanie cefazolir-ry. Jccl-
norazowo zastosowano Opticortenool S w dawce l nll domięś-
nloWo.

Podczas kontrolnego badania po 7 dniach stwierdzono znacz-
ną poprawę klin i czną. Zmiany skóm e ustąpiĘ praktyczni e całko-
r.l,icie, jcdynie na lnałzowinach usznych pozostały ograniczone
rłyĘsicnia, opuszki palcowe ulegĘ wygładzenil. Zalecono dalsze
kąpiele l x w tygodniu przez 3 tygodnie, witaminę A oraz cefa-
zolinęprzez kolejne 3 tygodnie. Poniewaz hodowla grzybów dała
wynik negaty.wny, trie zastosowano środków przeciwgrzybiczych.

Ponownie pies został przyprorł,adzony po 4 tygodniach, tzrr.
po tygodniu od odstawienia leków. W wywiadzie właściciel po-
dał, że od 3 dni pojawiło się silne złuszczanię naskórka na całym
ciele, pies stracił apetyt, miał kłopoty z poruszalriem się. wystą-
piła kLLlawizn a kohczyny l ewej piersiowej.

W badaniu klinicznym stwierdzorlo temperattlrę 39,7'C, bo-
lesnośc uciskowąwszystkich stawów kończyrrpiersiowych i mied-
nicznych. Skóra pokryta była otrębiastyrni łuskami, zaś okrywa
włosowa silnie przerzedzorra (ryc. 2, 3). Wykonano kolejne ba-
danie rnorfologiczne krwi. biochemiczne surowicy oraz badanie
ogólne moczu. Wykonano takze zdjęcic stawów kończyny pier-
siowej (ryc. 4). Poniew az zmiany derm atologic zne miaĘ ch arak-
ter nawracajapy, zdecydowano się na pobranie wycinka skól,y do
badania histopato l ogi czne go.

W badaniu hematologicznyrn stwierdzono utrzyrnuja3ą się.
niewielkiego stopnia niedokrwistość nieregeneratywną względ-
ną limfopenię i eozynoperrię, nasiliła się takze małopłytkowość.
W badaniu biochemicznym stwierdzono podwyższenie aktywnoś-
ci ALŁ niewielkiego stopnia azotemię oraz hipoalbuminemię.
Stosunek albumin do globulin w surowicy wynosił 0,7. W bada-
niu o gól nym mo czu stwi erdzono bi ałkomo cz or az p o dwy ższenie
współczynnika białka do kreatyniny do wartości 5,31. Nie wy-
kryto zadnych zm,ian w obrazie rtg stawów kończyny piersiowcj
(ryc, 4), Do czasu otrzymania wyników badania histopatologicz-
nego wycinka skory zastosowano ogólnic antybiotyk (amoksycy-
linę z kwasem klawulonowym) oraz karprofen w dawce 2 mg/kg
m,c. 2 x dziennie. Po 2 dniach właściciel poinfomował telefo-
nicznie, ze w stanie ogólnym psa nie rrastąpiła poprawa z wyjąt-
kięm obnizenia temperatury do 39,4'C. W oczekiwaniu na wynik
badania histopatologicznego zalecono kontynuowanie powyzsze-
go leczenia.

W badaniu histopatologicznym wycilrka skóry stwierdzono
zanik naskórka, nadmieme rogowacenie, tworzenie czopów ro-
gowych w ujściach mieszków włosowych, zwyrodnienię wodnicz-
kowe komórek warstrvy podstawnej naskórka. W skórze właści-

Badanie 1 Badanie 2 Badanie 3 Badanie 4

Eryiocyty (T/l)

Hemoglobina (g/l)

Hematokryt (l/l)

McV (ll)

MCHC (q/dl)

Leukocyly ((Gil)

Pałeczkowe (%)

Segmentowane (%)

Limlocyty (%)

Monocyty (%)

Eozynolile (%)

Płytki krwi (G/l)

4,22

98,70

0,26

67,00

31,60

13,49

1,00

93,00

4,00

2,00

0,00

192,00

4,1 1

94,20

0,27

65,0 0

32,00

11 ,80

2,00

91,00

5,00

1,00

1,00

111 ,00

4,2,|

97,1 0

0,26

67,00

31,80

12,40

1,00

92,00

3,00

4,00

0 ,00

142,00

4,07

95,20

0,28

68,00

30,10

12,10

0,00

94,00

3,00

3,00

0,00

1 57,00

Badanie 1 Badanie 2

Ciężar właściwy

0 dczyn

Białko mg%

Kteatynina mg%

B iałko/kreatyn ina

1,022

Kwaś ny

42,|

1 ,019

Kwaś ny

437,00

82,30

5,31



Ryc. 2. Skóra z przerzed,zoną
włosową, pokryta otrębiastymi

Ryc. 3. Małżowina uszna, widoczne znacz-
ne przerzedzenie włosa, zmiana widoczna
na rycinie 1 ustąpiła calkowicie

kolejne 4 tygodnie. Zalęcono również wy-
konanie kontrolnego badania morfo1o gicz-
nego krwi za2tygodnie,

Wykonane badanie morfologiczne krwi
nie odbiegało od poprzednich, więc zale-
cono dalsze stosowanie ww leków w tych
samych dawkach.

Kontrolna wizyta po 4 tygodniach od
r ozpoczęcia Ieczenia wskazała na utrzymy -

wanie się korzystnych zmian. Pies w opinii
właściciela był zdrowy. Za7ęcono stosowa-
nie prednizonu w dawce 0,5 mg/kg m.c. co
3 dni oraz obnizenie dawki azatiopryny do
l mg/kg m.c, co 2 dni. Zalęcono wykonanie
badania morfologicznego krwi za kolejne
4 tygodnie.

Ponieważ badanie krwi (tab. 1 bad. IV)
wykonane po 4 tygodniach było prawidło-
we, przedłlżono leczenie do 8 tygodni.
W trakcie kolejnej wizyty stwierdzono ustą-
pienie wszystkich obj awów kliniczny ch, za-
lecono więc stopniowe obnizanie dawki le-
ków w ciągu 3 tygodni, aż do całkowitego
ich odstawienia.

Po 2 miesiącach od odstawienia leków
pies ponownie został przyprowadzony do
lękarza, Właściciel podał w wywiadzie, że
około Ęgodnia wcześniej pojawiĘ się zmia-
ny zŁuszczalap,e na całym ciele, pies stracił
apetyt, niechętnie poruszał się.

W badaniu klinicznym stwierdzono
temp. 39,9'C, zapalenie zŁuszczające skó-
ry bolesność stawów wszystkich kończyn,
hiperkeratozę opuszek palcowych, stwier-
dzono rowniez powiększenie wątroby, któ-
ra byla niebolesna. Ponownie zastosowano
leczenie prednizonem i azatioprynąw daw-
kach po 2 mg/kg m.c. dziennie. Po tygodniu
poprawa kliniczna byla mierna. więc zmie-
niono leczęnię i zastosowano połączenie
tetracykliny (Tetracyclinum hydrochlori-
cum) w dawce 3 x dziennie po 250 mg do-
ustnie z witaminą PP w dawce 200 mg 3 x
dziennie doustnie prze z 2 ty godnie (I4, 20).
Juz po Ęgodniu uzyskano remisję objawów
klinicznych, utrzymuj ącą stę przez następ-
ny tydzień. Przedłuzono stosowanie leków
o kolejne 2 tygodnie. Podczas kontrolne-
go badania właścicięl stwierdził, ze pies

okrywą
luskami

Ryc. 4a. Zdjęcie rtg stawu nadgarstko-
wego w projekcji profilowej. Obrazbez
widocznvch zmian

Ryc. 4b. Zdjęcie rtg stawu nadgarstko-
wego w projekcji strzałkowej. Obrazbez
widocznych zmian

Ryc. 4c. Zdjęcie rtg stawu łokciowego Ryc. 4d. Zdjęcie rtg §tawu łokciowego
w projekcji profilowej. Obraz bez wi- w projekcji strzałkowej. Obraz bez wi-
docznych zmian docznych zmian

wej stwierdzono obfite nacieki z limfocytów i makrofagów, zlo-
kalizowane wokół przydatków i naczyń krwionośnych.

Na postawie badania klinicznego (gorączka, zapalenie skóry,
bolesność stawów), uzyskanych wyników, badań laboratoryjnych
(trombocytopenia, białkomocz, stosunek białka do kreatyriny > 1),
wyników badania histopatologicznego! przebiegu choroby i do-
Ęchczasowego leczenia postawiono wstępne rozpoznalie - to-
czeń układowy. Zastosowane leczęnie obejmowało prednizon
w dawce 2mglkgm.c. 1 x dziennie, codziennie doustnie, azatio-
prynę w dawcę 2 mg/kg m.c, 1 x dziennie, codziennie doustnie,
witaminę E w dawce 200 mg codziennie przez7 dni, a następnie
przez2 tygodnie prednizon i azatioprynę w tej samej dawce w te-
rapii naprzemiennej co drugi dzień.

Podczas kolejnej wizyty właściciel stwierdził, ze pies jest ak-
łwny, ma zachowany ape§t, jest spfawny ruchowo. W badaniu
klinicznym stwierdzono ustąpienie większości zmian skomych
(z wyj ątkiem przer ze dzenia wło sa). Zalęcono sto s owanie predni-
zonu w dawce 1 mg/kg m,c, 1 x dziennie doustnie, co drugi dzień
naprzemiennie z azatioprynąw dawce 2 mg/kg m.c. doustnie przez

czuje się dobrze, a objawy kliniczne całkowicie ustąpiły. Zalęco-
no stosowanie powyższego leczenia przez następne 4 tygodnie
i odstawienię leków. Tym razem remisjaltrzymywała się około
miesiąca od odstawienia leków, Pies ponownie trafił do lekarza.
Zastosowano prednizon w dawce l mg/kg m.c. co dwa dni oraz
cyklofosfamid (Endoxan) w dawce 50 mg/m2 przez4 kolejne dni
w tygodniu doustnie przez 4 tygodnie. Ponieważ po tym okresie
pies czuł się dobrze, leki odstawiono i zalęcono podawanie dek-
sametazonu w dawce 0,2 mglkg m.c, co 3 dni jako terapię pod-
trzymującą.

Po 2 miesiącach właściciel ponownie zgłosił się do lekarza,
bowiem u psa wystąpiĘ objawy wymiotow, całkowitej utraty ape-
tytu, silnej kulawizny naprzemiennej oraz złuszczającego zapa-
lenia skóry, Właściciel nie wyraził zgody na przeprowadzenie
badania hematologicznego i biochemicznego surowicy i wyraził
ży czenie eutanazj i psa.

Wykonano sekcję zwłok. Pobrane wycinki skóry nerek, serca,
wątroby, płuc, nadnerczy, tarczy cy, śledziony i węzłow chłonnych
utrwalono w 4oń formalinie. Skrawki parafinowe barwiono me-



Ryc. 5. Skóra - linijne złogi IgG na gra- Ryc. 6. Kłębuszek nerkowy - linijne zło- Ryc. 7. Kłębuszek nerkowy - złogi obry-
nicy skórno-naskórkowej (barwienie IĄ gi IgG wzdłuż błony podstawnej (barwie- sowujące pętlę naczyniową (barwienie
pow. x 100) nie IĘ pow. x 100) PAS/AB, pow. x 100)

todą przeglądową HE i immunochemicznąz przeciwciałem dla
lgG (ryc.5, Amersham).

W badaniu anatomopatologicznym stwierdzono następujące
Zmlany,.

W skórze - naskóręk o zmniejszonej liczbie warstw, obrzęk
(zwyrodnienie wodniczkowe) kornórek warstwy podstawnej, og-
niskowo - odwarstwianie naskórka i marhvicę keratynocytów oraz
obrzęk keratynocytów górnych pokładów komórkowych naskor-
ka (wakuolinizacja okołojądrowa, komórki o jądrach małych,
zagęszczonych). Widoczne były rozproszone lub w skupieniach
bezpostaciowe złogi DNA - homogenne ciałka amfofilne. Ognis-
kowo warstwa rogowa wytworzona była ze spłaszczonych ko-
mórek o wydłuzonych, zagęszczony ch jądrach (rogowacenie przy-
spieszone, niepełne), obserwowano tez rogowacenie odosobnio-
nych keratynocytów w obrębie naskórka. W ujściach mieszków
włosowych stwierdzono pojedyncze czopy rogowe, Przebarwie-
niu me laninowemu w arstwy podstawnej naskórka tow ar zy szyło
pojawianie się w skórze właściwej licznych komórek zawieralą-
cych pigment. Na granicy naskórka i skóry właściwej oraz wokół
naczyi i przydatków występował nacięk z komórekjednojądrzas-
tych (komórk i p|azmaĘ czne, l i m focyty, makrofa gi). W warstwię
brodawkowatej skóry właściwej i okołonaczyniowo pojawiĘ się
nacieki z komórek tucznych. Na granicy skórno-naskórkowej
(w obrębie błony podstawnej) wykazano obecność ziamistych zło-
gów kompleksów immunologicznych (ryc. 5). Złogi te pojawiły
się w skórze chorobowo zmienionej, jak i pozornie zdrowej.
Stwierdzono rozrost gruczołów łojowych, nięliczne, powierz-
chownie usytuowane gruczoły łojowe uchodziły bezpośrednio na
powierzchnię skóry, a nie do mieszków włosowych. Liczne miesz-
ki włosowe byĘ niedorozwinięte. Występowało obrzmięnie i roz-
rost komóręk śródbłonka i pogrubienie błon podstawnychnaczyń
włosowatych splotu głębokiego i warstwy podskórnej, grubościen-
ne naczynia o nieregularnym układzie na granicy skóry właści-
wej i tkanki podskórnej oraz włóknienie okołonaczyniowe.

W nerkach stwierdzono objawy zapalenia kłębuszkowego, bło-
niastego (pętle drucikowate, ryc. 6, 7).

W sercu stwierdzono włókniste zapaIenie osierdzia, niesyme-
tryczny przerost przegrody międzykomorowej (kardiomiopatia
resĘkcyjna), drobnoogniskową rnartwicę skrzepowąkardiornio-
cytów, węzły skurczu, zwyrodnienie i martwicę włóknikowatą
błony wewnętrznej i środkowej śródmięśniowych tętnic wieńco-
wych. Zmianom tym towarzyszyło występujące na obu powierzch-
niach płatka zapalenie brodawkowate wsierdzia zastawki dwu-
dzielnej.

W wątrobie widoczne były cechy zwyrodnienia tfuszczowego
hepatocytów oraz przekrwienię bięme,

W blaszce właściwej jelit cienkich występowały obfite nacie-
ki z komórek plazmaĘcznych, limfocytów i makrofagów. Obser-
wowano równiez zanik kosmków jelitowych, rozrost krypt jelito-
wych oraz proliferację komórek kubkowych.

W płucach zaobserwowano włókniste zapalenie opłucnej, prze-
kr-wienie, obrzęk pęcherzykowy i śródmiązszowy, rozedmę pę-

cherzykową zŁuszczanię się rnakrofagów do światła pęcherzy-
ków pfucnych.

Włókna mięśniowe torebki i beleczek śledzionowych inkrus-
towane byĘ hemosyderyną grudki chłonne wykazywaĘ cechy
pobudzenia, w ich strefach brzeżtychlicznebyły komórki plaz-
matycznę, stwierdzono też występowanie ognisk mielopoezy trój-
układowej. W węzłach chłonnych występowała proliferacja gru-
dek chłonnych i przewlekĘ odczyn zatokowy. W nadnerczach
występowaĘ mikrogruczolaki warstwy kłębkowatej, a w tarczy -

cy -liczne pęcherzyki małe o wysokim, walcowatym nabłonku.

Omówienie
Autoprzeciwciała pojawiające się w przebiegu tocznia

(przeciwciała dla dsDNA i rybosomalnych białek P) zdol-
ne są do bezpośredniej reakcji z komórkami i penetracji do
ich wnętrza. W przypadku przeciwciał anty-DNA wiado-
mo, że mogą one wiązac nie tylko kwas nukleinowy, ale
takze inne antygeny, w tym składniki komórek kłębuszków
nerkowych. Autoprzeciwciała wchodzące w skład komplek-
sow immunologicznych wiąząsię z proteoglikanami błon
podstawnych kłębuszków nerkowych (7).

W patogenezie zmian naczyniowych w przebiegu SLE
istotną rolę odgrywaj ą autoprzeciwc iała dla komórek śród-
błonka naczyń. Złogi kompleksów immunologicznych od-
kładają się w naczyniach włosowaĘch i przedwłosowatych
skóry, stawów i nerek, Przemijający, miejscowy proces
zapalny powstaje na skutek przewlekłej aktywacji komó-
rek tworzących nacieki, uwalniania cytokin i innych me-
diatorów zapalenia. Pojawiająca się pokrzywka naczynio-
wa jest skutkiem odkładania się w naczyniach kompleksow
immunologicznych oraz przeciwctń przeciw Clq (leukokla-
stycme zapalenie naczyh) (I2,16).

W diagnostyce róznicowej tocznia układowego na\eży
brać pod uwagę inne zmiany charakteryzujące się pojawia-
niem się nacieku z limfocytów i histiocytów, w przebiegu
których nie występuje zwyrodnienie wodniczkowe komó-
rek warstwy podstawnej naskórka i brak zmian w błonie
podstawnej (choroby pęcherzowe podnaskórkowe, pęche-
rzyca rumieniowata t zwykła, zapalenie skomo-mięśniowe
i zespoĘ nakładania) (21).

W wycinku makroskopowo niezmienionej skóry kom-
pleksy immunologiczne (lupus band test) mają charakter
ziamistych złogów występujących na granicy skórno-na-
skórkowej.

W toczniu układowym wyróżnia się kliniczne i labora-
toryjne objawy główne, takie jak: nieuszkadzaj ące zapa|e-
nie wielostawowe, zapalenie wielomięśniowe, pęcherzo-
we zapalenie skóry białkomocz, niedokrwistość hemoli-
ty czną małopłytkowośc, 1eukopenię oraz drugorzędowe -



gorączkę nieznanego tła, owrzodzenie j amy ustnej , zapale-
nie opłucnej , zapalenie wsierdzia, zapalenle osierdzia, po-
większenie obwodowych węzłów chłonnych, otępienie,
padaczkę. Z powodu braku specyficznego testu diagnosĘcz-
lle_qo rozpoznanie SLE stawiane jest na podstawie obja-
r.vów klinicznych i testu serologicznego. Dodatni wynik tes-
tu towarzyszący występowaniu dwoch objawów głównych
1ub jednemu objawowi głównemu i dwórn drugorzędowym
pozrł,ala na postawienie rozpoznania. Pod uwagę bierze się
rórł,niez SLE w przypadku występowania dwóch objawów
ełóu,nych przy ujernnym wyniku testu serologicznego lub
jednego objawu głównego przy dodatnim wyniku testu.

Do testów serologicznych wykorzys§wanych w diagno-
st_v*ce SLE należą: test ANA i test komórek LE (l8). Test
-ĄNA jest testem immunofluorescencyJnyln, opartym na
rvykrywaniu przeciwciał spe cyficznych dla antygenów jąd-
rowych. Test komórek LE polega na badaniu krwi obwo-
dowej pod kaJem ilości komorek, które sfagocytowaĘ korn-
pleks przeciwciało DNA; trzeba przy tym rozróżntć je od
konrórek zawierających kruszywo komórkowe. Tkanko-
wyrn odpowiednikiem zjawiska LF. zachodzapego ill vitro
jest patognomoniczne dla choroby występowanie bezpo-
staciowych złogów DNA tzw. ciałek hematoksylinowych.
Obydwa testy mogą dawać wyniki fałszywie ujemne, jak
i fałszywie dodatnie, alę za czulszy uznawany jest test ANA.
W opisywanym przypadku nie wykonano powyzszych ba-
dań ze względu na brak mozliwości ich przeprowadzenia.
Stwarza to niewątpliwie utrudnienie w postępowaniu dia-
gnostycznym i sprawia, że proces dochodzenia do posta-
wlenla ostatecznego rozpoznania znacznie się wydłuża.

Przy podejrzeniu SLE wskazane jest wykonanie niektó-
rych badań dodatkowych. Na podstawie badania morfolo-
gicznego krwi podejmuje się decyzję o wykonaniu biopsji
szpiku. Powinno sięjąprzeprowadzić w przypadku stwier-
dzen i a niedokrwi stości ni eregeneratywnej i l eukopeni i oraz
rnałopĘtkowości. Wyniki badań hematologicznych Lr opi-
sywanego psa nie wskazywaĘ na koniecznośc wykonania
badania szpiku kostnego. Niewielkiego stopnia małopłyt-
kowość i niedokrwistość nieregeneratywna, nie pogłębia-
jąca się w trakcie trwania choroby, atakże brak zgody właś-
ciciela na przeprowadzenie badania spowodowały odstą-
pienie od jego wykonania. W wypadku niedokr-wistości
regeneratywnej jako ru§nowe badanie wykony.wany jest
test Coombsa. Niestety, w Polsce badanie to nie jest ruty-
nowo przeprowadzane.

U około 50% pacjentów z SLE w badaniu ogólnym mo-
czu stwierdza się białkomocz. W opisywanym przypadku
białkomocz obserwowany był już w pierwszym badaniu
lnoczu. Poniewaz nie wykonano w tym badaniu oznacze-
nia stęzenia kreatyniny w moczu, nie było mozliwe ustale-
nie warlośc j współczynnika białko-kreatyn i na. W kolej nym
badaniu moczu stwierdzono wzrost stosunku białka do kre-
atyniny powyżej l, co sugerowało uszkodzenie kłębusz-
ków nerkowych. Wskaźnikiem biochemicznym uszkodze-
nia nerek była również azotemla,

U pacjentów wykazującychzaburzenia ze strony narzą-
du ruchu powinno się wykonać rtg stawow i ich nakłucie,
Typowy dla SLE wynik tych badan to brak ztnian rentge-
nologicznych i charakterystyczny dla aseptycznego zapa-
lenia stawów wzrost lepkości mazi stawowej, zwiększona
liczba komórek i brak obecności bakterii, W opisywanyrn
przypadku nie stwierdzono zmian w obrazie rtg badanych
stawów (staw łokciowy, staw nadgarstkowy) (ryc ,l), mimo

wyrażnej ich bolesności uciskowej i kulawizny. Nie wyko-
nano badaniamazi stawowej. bowiem i w tym przypadku
właściciel odmówił zgody na jego przeprowadzenie. W kla-
sycznej postaci SLE stwierdza się w stawach charakterys-
Ęczne zlniany, a w szczególności odczynowe. przemlja-
jące zapalenie surowicze, charakteryzujape się wzmozoną
proliferacją synowiocytów i naciekami limfocytarnymi
w obrębie błony włóknistej torebki stawowej.

W przebiegu SLE obserwowane sątakże zmlany w ser-
cu. Występuje brodawkow ate zapalenie w sierdzia zastawek
przedsi onkowo-komorowych (tzw. n i eĘpo we zap alenie
wsierdzia typu Librnana i Sacs'a), w przebiegu którego
zmtany występują na obu powierzchniach kilku zastawel<,
W zastawce stwierdza się ogniska zwyrodnienia włókni-
kowatego i ogniska martwicy, nacieki z limfocytów i ko-
mórek plazmaĘcznych. Skrzepliny na powierzchni zasta-
wek ulegają organizacji, zastawki włóknieją i dochodzi do
ich niedomykalności. Zw ężenie małych wewnątrzmi ęśnio-
wych tętnic wieńcowych jest skutkiem włóknienia błony
wewnętrznej, zwyrodnienia i martwicy włóknikowatej ścia-
ny naczynia, zwyrodnienia i martwicy komórek śródbłon-
ka oraz tworzenia się zakrzepów. W mięśniu sercowym
występuje włoknienie śródmięśniowe, pierścienie włók-
niste rnogąbyć inkrustowane solami wapnia. W kolejnych
badaniach klinicznych opisywanego psa nie stwierdzano
zaburzeń ze strony układu krążenia,jednak wykazane w ba-
daniu histopatologicznym cechy potwierdziły rozpoznante
tocznia układowego. W większości przypadków SLE
stwierdza się surowiczo-włóknikowe i włóknikowe zapa-
lenie osierdzia, włóknikowe zapalenie nasierdzia, zfosty
włókn i ste z pow ierzchnią osierdz i a. Nadciśnien ie powsta-
łe w następstwie kłębuszkowego zapalenia nerek (KZN) po-
woduje przerost mięśnia sercowego.

We wczesnych stadiach SLE obserwowana jest prolife-
racja kornórek kłębuszków nerkowych. Komórki własne
kłębrrszka po stymulacji mogąwytwarzać rodniki tlenowe,
protelnazy i białka chemotaktyczne. Na podśródbłonkowej
powierzchni błony podstawnej i w mezangiun gromadzą
się złogi kompleksów immunologicznych (26). Chociaż
biopsja nerek jest wskazana przy znacznym białkomoczu,
krw i nkomoczu, wałkomoczu erytrocytarnym i zmniej sza-
niu się filtracji kłębuszkowej (2), to jednak nie jest to u psow
badanie wykonl.wane rutynowo. Badaniem przesiewowym
wskazującym na kłębuszkowe pochodzenie białkomoczu
jest określenie stosunku białka do kreatyniny w moczu.
Prawidłowo nie powinien onprzekraczać wartości l. W opi-
sywanym przypadku w drugim badaniu stosunek białka do
kreatyniny wynosił 5,3 l.

Kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN) jest jednym z głów-
nych objawów narządowych w SLE. Badaniem immuno-
chemicznym (ryc. 6, 7) stwierdza się złogi IgG, IgM, rzad-
ko IgA lub IgE, składowe dopełniacza C3 i C17, properdy-
nę iwłóknik.

W opisywanyn przypadku wstępne rozpoznanie posta-
łvion o n a podstawi e łag,znej interp retacj i obj awów klinicz-
nych, badań laboratoryjnych, a przede wszystkirn badania
histopatologicznego skóry. Dodatkowym czynrrikiem była
reakcja na leczenie, chociaż w tym przypadkr"r trzebabar-
dzo ostroznie interpretowac jej wyniki, bowieln stosowa-
nie terapii immunosupresyjnej łączy się w większości przy-
padków z tnaskowaniem objawow choroby, zaś w choro-
bach z autoagresji jest bardzo podobne, jeżeli nie iden-
tyCZne.
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Tab. 4. Morfologiczna klasyfikacja zmian w nerkach w przebiegu tocznia układolvego

lA
lB

Mezangialne kłębuszkowe
zapalenie nereł (KZN)
llA

llB
llc
0 gniskowe rozplemowe KZN

-lll

Rozplemowe KZN

-lV

Błoniaste KZN

-V

zaawansowane szkliwienie
-vl

Psy z SLE żyją średnio około roktr od wystąpienia pierw-
szych objawów klinicznych choroby. Opisywany pies żył
ponad rok od zgłoszenta się właściciela do lekarza, co jest
zgodne z klasycznym okresem trwania choroby,

W początkowyrn okresie objawy kliniczne tocznia ukła-
dowego sąbardzo niecharakterystyczne i mogą sugerowac
inne choroby. Toczeń systemowy nazywany jest przez kli-
nicystów,,rł,ielkim imitatorem". W większości przypadków
SLE u psórł,występują zmiany skome o charaktetystycz-
nej lol<alizacji (okolica twarzowa, małzowiny uszne, koń-
czyny, poduszki palcowe) (8). Opisy.wany pies miał pierw-
sze obj awy den-natolo gi czne zlokalizowane sytn etrycztl ie
na małzowinach usznych.

Dołączające się objawy, takie jak: złuszczające zapale-
nie skóly, hiperkeratoza opuszekpalcowych oraz gwahowna
pierwsza reakcja na zastosowane glikokortykosteroidy
(Opticoftenol S), nasunęły podejrzenie choroby z autoagre-
sji. Wielonarządowy charakter choroby potrł,ierdziły ko-
lejne objawy kliniczne - bolesność stawów oraz białko-
mocz sugeruj ący zapalenie kłębuszków nerkowych.

Opisywany przypadekwskazuje, że obraz kliniczny SLE
moze być tak róznorodny, że nie pozwala na postawienie
rozpoznania, Występor.vanie dwóch głównych obj awów
klinicznych, przy braku mozliwości przeprowadzenia te-
stów serologicznych, powinno być wzbogacone badaniem
histopatologicznym wycinka skóry, w której stwierdza się
charakterystyczne dla SLE objawy rnikroskopowe, Mimo
iz ostateczne rozpoznanie choroby nie zmienia w zasadni-
czy sposób postępowania,pozwala jedtrak na ustalenie ro-
kowania i poinfonnowanie właściciela o charakterze choro-
by, która jest nieuleczalna.
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