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Choroby pęcherzowe należądo derrnatoz o podłożu
autoimmunologicznym, klinicznie charaktery zuj ących
się występowaniem na skórze orazrzadztej na błonach
śluzowych wykwitów o charakterzepęcherzy oraz his-
tologicznie utratą połap zeń międzykomórkowych (akan-
tollzą). Najczęściej notowaną postacią kliniczną jest
pęcherzyca liściasta Qlemphigus foliaceus) oraz pęche-
rzy ca rumieniow ata (p emphigus erythemato sus), opi -
sywana jako stadium poczaJkowe pęcherzycy liściastej
o łagodniej szym przebiegu ba!ż postać mieszana pę-
cherzycy i tocznta rumieniowatego (lupus erylthema-
t o s us). Ostry przebieg charakte ry ruje powszechni e spo-
tykaną u ludzi pęcherzycę zwykłą(pemphigus vulga-
ris), natomiast p ęcherzy ca bujająca (p emp hi gus v e g e -
t an s) r epr ezentuj e prawdopo dobnie łago dną po stać p ę-
cherzycy liściastej. U psow opisyłvana jest głownie pę-
cher zy c a li ś c i asta. Znacznie rzadziej występuj e p ęche -
rzyca zwykła, zaś pęcherzyca bujajapa nie jest prak-
ty cznie spotykana (4, I 4).

Pato geneza chorób pęcherzowych i powiązany ch z ni-
mi mechanizmów autoimmunolo gicznych dotyczy an-
tygenów zlokaltzowanych na powierzchni keratynocy-
tów, względnie w strukfurach glikoproteinowych des-
mosomów, przeciwko którym wytlłarzane są wykry-
walne we krwi autoprzeciw ciała, tzw. przeciwciał a p e m -
phigus. Zmiany kliniczne oraz ich nasilenie uwarunko-
wane s ą lokalizacj ąp owstaj ących komp leks ów immu-
nologicznych oraz budową molekulamą antygenu. Cho-
roby skory o podłozu autoimmunologicznym, mimo ze
występują sporadycznie, stanowią istotny problem

z punktu widzenia praktycznego ,w zwia7,kuzkoniecz-
nością podjęcia w takich przypadkach zwykle długo-
trw ałe go le c zeni a śro dk ami dziŃaj apy mi immuno supre -

syjnie. Specyfika terapii, odmiennej njżw powszech-
ni e wy stępuj apych s chorzeni ach skóry nar zuc a konie cz -
ność dokładnego róznicowania chorób pęcherzowych
z t op ow ic ą (p y o d e r m a) ot az zap aleniem mi e s zków wło -
s owych (fo l l i c u l i t i s) po cho dz enia b akteryj ne go, zml a-
nami skórnymi wywoływanymi przez dennatoftty oraz
martwicowym, powierzchniowym zapaleniem skóry
(superficial necro lytic dermatitis) ( 1 3 ). Nawet typowe
zmiany kliniczne mogą być mylące, stąd przy podej-
rzeniuchoroby pęcherzowej wskazane jest badanie his-
topatologiczne bioptatów skórnych, ewentualn ie dodat-
kowo badania serologiczne (7). Biopsja skórna i bada-
nie histologiczne bioptafu jest prostąi wysoce czułąme-
todą diagnos§czną która nawet z pominięciem diagnos-
tyki serolog icznej pozw ala napotwierdzenie wcześniej -
szego rozpoznania (1 1).

Celem badań było określenie przydatności biopsji
skórnej w di agno sty c e przy czy nowej chorób p ęcherzo -
wych psów.

Matetiał imetody
U psa (samiec,7 lat, owczarek niemiecki) stwierdzono ba-

daniem klinicznym rozległe zmiany skórne, umiejscowione
obustronnie w okolicy żlchwy, na lusterku nosowym oraz
zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni małzowin usznych.
Zmiany miaĘ charakter licznych ubytków naskórka, będą-
cych pozostałością po występujących wcześniej pęcherzach



Ryc. 4. lmmunofluorescencja bezpośred- Ryc. 5. Immunofluorescencja bezpośred- Ryc. 6. Immunofluorescencja bezpośred-
nia - skóra zmieniona; słaba fluorescen- nia - skóra zmieniona; świecenie w prze- nia - skóra zdrowa; brak świecenia w na-
cja w poszerzonych przestrzeniach mię- strzeniach pomiędzy komórkami warst- błonku
dzykomórkowych wy kolczystej

Ryc. 1. Zmiany akantoliĘczne w strefie
kolczystej naskórka. Wyraźnie widoczne
poszerzenie przestrzeni międzykomórko-
wych. May-Griinwald-Giemza

(dane z wyr,viadu), miejscami przyjmując charakter wysięko-
wy. Nie zaobserwowano zmianna błonie śluzowej jamy ust-
nej ani zmian skórnych w innych miejscach. Do momenfu
zgłoszenia się na badania pies był leczony w kierunku grzy-
bicy. Stosowano środki o działanll miejscowyrn (Rivanol,
Pyoktanina, Imaverol) oraz ogólnie Ketokonazol w dawce
0,2 g I x dziennię przez 3 tygodnie. Jednokrotnie podano
w postaci iniekcji podskórnej Opticońenol w dawce 2mI, ce-
lem zahamowania świądu. Mimo czterotygodniowej terapii
nie uzyskano zadowalającej poprawy.

Charakter zmian skómych orazbrakpoprawy po leczeniu
(ustąpił jedynie przejściowy świąd) nasunęły podejrzenie pę-
cherzycy. W terminie ok. 3 tygodni po odstawieniu środków
tęrapęulycznych od psa pobrano materiał do badań bakterio-
1ogicznych, m ikologicznych, histologiczny ch oTaz w kięrun-
ku wykazania obecności zwięanych in vivo autoprzeciwciał.
Z miejsc zmienionych pobrano zeskrobiny, celem wykonania
badań bakteriologicznych i mikologicznych. Materiał posie-
wano na podłoze Sabourauda, McConkeya oraz bulion odż},rv-
czy i agar z dodatkiem krwi.

Bioptaty pobrano ze skóry psa zdrowego (kontrola) oraz
bezpośrednio z miejsc zmienionych psa chorego, a następnie
utrwalono w 40ń zbuforowanej formalinie, odwodniono i za-
topiono w parafinie. Do mikroskopii świetlnej skrawki o gru-
bości 6 pm barwiono metodą May-Gńnwald-Giemza oraz
H i E. Do tesfu immunofluorescencji bezpośredniej skrawki
po odparafinowaniu oraz nawodnieniu trawiono 0,1oń tryp-
syną wg metodyki podanej przezOIivry i wsp. (l0). W celu
wykazanl,a obecności przęclwciałklasy IgG typu pemphigus ,

zastosowano koniugat zawierający przeciw ciała poliklonalne

Ryc. 2. Skóra zdrowa. May-Griinwald-
-Giemza

Ryc. 3. Naciek komórkowy w skórze właś-
ciwej; widoczne liczne naczynia krwio-
nośne, wokół których obecne są pojedyn-
czeleukocyĘ.HiE

swoiste dla łańcucha cięzkiego i lekkiego psich IgG, znako-
wane FITC (Canine IgG FITC antiglobulin Conjugate,
VMRD, Pullman, USA). Preparaty z koniugatem inkubowa-
no w temperaturze pokoj owej przez godzinę, płukano w bu-
forowanym roztworze soli z dodatkiem albuminy bydlęcej
(PBS-1% BSA, pH 7,2),anastępnie oceniano w mikroskopie
fluorescencyjnym Nikon E -400 przy ćtłllgości fali 450-490 nm.

Wyniki iomówienie
Badania bakteriologlczne oTaz mikologiczne nie

wykazały obecności patogennej flory bakteryjnej ani
gr zyb ow chorob otwó r czy ch.

Badaniem histologicznym zmiany morfologiczne
stwierdzono w strefie przypodstawnej naskórka. W stre-
fie tej komorki warstwy kolczystej byĘ powiększone,
miŃy kształt owalny, z relatywnie zr,viększoną przestrze-
nią międzykomórkową. Stwierdzono brak widocznych
p ołączen p omi ędzy komórkami, warunkuj ących spój -
ność tej warstwy (.yc. 1). W preparatach barwionych
metodą May-Gńnwalda-Giemzy notowano specyfi cz-
ne, ciemnoniebieskie wybarwienie cytoplazmy w ob-
szar zę pr zyle gaj ącym do błony ko mo rkow ej . Zj aw iska
tego nie odnotowano w preparatach zę skory zdrowej
(ryc.2).W warstwie właściwej skóry stwierdzono na-
cieki komórek zapalnych, wśród ktorych obserwowa-
no limfocyĘ granulocyty obojętnochłonne oraz nięItcz-
ne makrofagi. Skupiska tych komórek byĘ z\okalizo-
wane głównie w okolicy naczyń krwionośnych,prze-



biegających w warstwach głębszych skóry właściwej
(ryc. 3). Nie notowano widocznego wzrostu liczby
mastocytów w porównaniu ze skórą zdrową.

B adanie w mikro skop i e fl uore sc encyj nym wykazaŁo
świeceni e w obrębie przestrzeni międzykomórkowych
warstwy kolczystej naskórka. Akantoliza wyrażała się
poszerzeniem przesttzeni międzykomórkowych, w kto-
rych świecenie uwarunkowane było obecnością kom-
pleksów, utworzonych z autoprzeciwctał i struktur
desmosomalnych (ryc. 4). Miej scami fluorescencj a wy-
stępowała w niezmienionych przestrzeniachmiędzyko-
mórkowych, co sugerować mogło zapoczaJkowanie
w tych miejscach procesów akantolitycznych (ryc. 5).
Nie wykazano świecenia w preparatach wykonanych
ze skóry zdrowej (ryc. 6).

W praktyce weterynaryjnej diagnoza chorób pęche-
rzowych opiera się najczęściej o wywiad, badanie kli-
niczne oraz remisję objawów po zastosowanymlecze-
niu. Choroba pojawia się u psów zwykle około czwar-
te go roku ży cia. Zwi ększon ą zap adalnoś ć stwi erdzono
u ras takich, jak: bearded collie, collie, akita, doberman
pinscher, nowofundland i owczarek niemiecki . Zmiany
kliniczne obejmują zwykle okolicę uszu i pyska, roz-
szerzając się niekiedy na łapy i dalsze obszary ciała.
Opr ocz pęc herzy występować mo gą owr zo dzenia i wy -
prysk. Typowa dla chorob pęcherzowych jest rownięż
depigmentacja lusterka nosowego, choć towarzyszy ona
tez bielachvrr i toczniowi rumieniowatemu wjego prze-
biegu ogniskowym. Podejrzenie pęcherzycy nasuwa
także występowanie zaIeżnego od stopnia rozlużnienia
p ołączeh mi ędzykomórkowych tzw. obj awu N iko l s kie -
go - spełzanie naskórkaprzy pocieraniu skory (4, 13).
Klinicznie zmiany występują zarówno na skórze, jak
i błonach śluzowych, u psow jednak nadzerki na bło-
nach śluzowych, poprzedzajag,e zwykle zrniany skór-
ne, mogą byc przez właścicieli nięzalważone. Noto-
wano równieżpęcherzycę zwykłą ktorej nie towarzy-
szyĘ zmiany nabłonach śluzowych (12). Zmiany skór-
ne obserwowane u psa w niniejszym przypadku mogły
sugerować pęcherzycę i korespondowały zę zmianami
tła immunologicznego, co jednak nie uchroniło przed
błędną wstępną diagnozą i podjęciem niewłaściwego
leczenia. Nietypowy dla chorób skóry o podłozu im-
munologicznym objaw, jakim jest notowany w innych
schorzeniach skóry świa.d, miał u badanego psa cha-
rakter przejściowy i mogł byc związany z powikłaniem
derrnatofitami, zlikwidowanym terapiąprzeciwgrzybi-
czą. Przeoczente zmian wskazujących na pęcherzycę
potwierdza konieczność uwzględniania tej choroby
w diagnozie róznicowej chorób skory orazpotwierdze-
nia diagnozy przy zastosowaniu dodatkowych me-
tod (3).

Podstawę diagnozy chorób pęcherzowych ludzi sta-
nowią badania histopatolo giczne oraz serolo giczne.
Ograniczone mozliwości zastosowania w praktyce le-
karsko-węterynaryjnej proponowanej diagnostyki sero-
logicznej sprawiają że praktyczne i decyduj ące zna:
czenie w Tozpoznawaniu chorob pęcherzowych psów

ma, jak się wydaje, cienkoigłowa biopsja aspiracyjna
skóry i badanie histologiczne. Wspólną cechą chorób
pęcherzowych j est występowanie akantoli zy. W pęche-
rzycy zwykłej dotyczy ona głębokich warstw naskór-
ka, ponad warstwąpodstawną. W pęcherzycy liściastej
zmiany występująw górnych warstwach naskórka, znaj-
dujących się pod warstwąrogową, Widoczne w prepa-
ratach histologicznych okrągłe, duże komórki akanto-
lityczne wybar-wiaj ą się charakterystyczni e metodą May-
-Griinwalda -Giemzy, z ciemnoniebieskim pierści eniem
obwodowej cytoplazmy (4). Wedfug Wernera i wsp. (l5)
oc ena histopatolo giczna w chorobach autoimmunol o -
gicznych rnanifestujących się zmianami skomymi w ok.
80oń przypadkow pozwala na potwierdzenie rczpozna-
nia. Charakter zmian, jakie wykazano badaniem histo-
1o gicznym w opisywanym przypadku ściśle odpowia-
da zmianom obserwowanym w chorobach pęcherzo-
!\rych. Obraz histologiczny był typowy dla komórek
podlegaj ących procesom akantoliĘcznym. Konsekwen-
cją tych procesów jest rozwarstwienie i oddzielanie się
warstw naskórka, co prowadzi do powstania pęcherzy,
j akie ob serwowano kliniczni e w opisywanym przy pad-
ku (dane z wywiadu),Lokalizacjazmian sugeruje pę-
cherzycę zwyl<łą w ktorej akantoliza tworzy się głębo-
ko, ponad warstwą podstawną.

Mimo wielu badan dotyczących patogenezy chorób
pęcherzowych nie udało się ustalić przyczyny urucho-
mienia mechanizmów immunologicznych w ich prze-
biegu. Przyjmuje się, iz struktura skóry wydaje sięmiejs-
cami ,,starsza", co moze stymulować układ odpornoś-
ciowy, odpowiedzialny za eiiminację elementów roz-
poznawanych jako obce. Pewną rolę mogą rowniez
odgrywac zakażenia wirus owe, b akteryj ne oraz uszko-
dzenia skóry pod wpływem promieni słonecznych.
Czynnikami ini cj uj ącym i proces chorobowy mo gą być
niektóre leki (penicylamina i jej pochodne, kaptopryl,
butapirazol) (a). Występowanie pęcherzyc pol ekowyc h
l zwierząt nie zostało, jak dotąd, wyjaśnione. Spora-
dycznie notuje się u psów także zmiany o charakterze
nowotworowyffi, w obrębie narządów jamy brzusznej.
określane u ludzi jako pęcherzyca paraneoplastyczna
(4, l3).

U ludzi w dermatozach pęcherzowych akantolitycz-
nych autoprzeciwciała skierowane sąprzeciwko cząst-
kom adhezyjnym z rodziny kadheryn, stabilizującym
warstwę kolczystą. Antygenem dla pemphigtts vulga-
ris jestpolipeptyd o m.cz. 130 kDa, należący do podty-
pu kadheryn - Dsg 1, która produkowana jest jedynie
w nabłonku kolczystym (4,6). Amagai i wsp. (1) wy-
kaza7| że w przypadku pęcherzyc występujących u lu-
dzi przeciwciała skierowane są przeciwko desmoglei-
nie-3 (Dsg-3) lub równolegle, desmogleinie 3 (Dsg-3)
i 1 (Dsg-l). Notowano także występowanie przeciw-
ciał przeciwko desmoplakinie i desmokolinie (6, 9).
Odzwierciedleniem powyższego powinowactwa j est
tozprzestrzenienie procesu chorobowego na błony ślu-
zowe (Dsg-3) lub śluzówki i skorę (Dsg-3 i I), w za-
lezności od występowania i ekspresji receptorów (1).



Medycyna Wet. 2lM, fll (4)

Receptorem dla pojawiających się w kra;eniu prze-
ciwciał typu pemphigus ll psów jest desmogleina-3,
antygen powierzchniowy keratynocytów o masie cząs-
teczkowej 130 kDa oraz odpowiednik ludzkiej Dsg-1
o masie cząsteczkowej 160 kDa (10). Utrata połączeń
międzykomórkowych zachodzi w przypodstawnych
warstwach naskorka (2).

Obecność autoprzeciw clał pozw ala na zastosowanie
testów antyglobulinowych w diagnozie chorób pęche-
rzowych. Najczęściej stosowane są metody immuno-
histochemiczne (test immunoperoksydazowy) oraz
metoda fluorescencji bezpośredniej i pośredniej (6, 10).
Autoprzeciwciała wykrywano równiez techniką blot-
tingową z tlżyciem 7izatu białkowego, otrzymanego
z hodowli komórkowej keratynocytów nabłonka jamy
ustnej (10). U ludzi testem pozwalającym najednoczes-
ne diagnozowanie chorób pęcherzowych i róznicowa-
nie pomiędzy pęcherzycą liściastą a zwyĘąjest test
ELISA, opracowanyw oparciu o rekombinanty desmo-
gleinytypu 1 i 3 (Dsg 1 i 3) (5, 8),

Mętoda immunofl uorescencj i bezpośredniej z wyko-
rzystaniem poliklonalnych przeciwciał znakowanych
izotiocjanianem fluoresceiny (FITC), skierowanych
przeciwko psim immunoglobulinom IgG, lgA oraz IgM,
pozwala na wykrycie w bioptatach skórnych autoprze-
c iwc i ał zw iązany ch z błoną keratyn o cytów, Obecno ś ć
ty ch pr ze ciwc iał stwi e r dzano pomiędzy keratyno cyta-
mi warstwypodstawnej, kolczystej i ziarnistej, nie wy-
kryto ich natomiast w warstwie komorek rogowacieją-
cych ( 1 0). Autoprzeci w ciała p e nlp hi gu s W a!ące w su-
lowicy, w iĘag,e się ze strukturam i powi erzchniowymi
hodowli komorkowych keratynocytow błony śluzowej
jamy ustnej oraz dziąseł, wykazano metodą immuno-
fluorescencji pośredniej. Miana przeciwciał klasy IgG
wahaĘ się od 1 : 50 do 1 : 1000. Najbardziej wytażna
fl uorescencj a, sugeruj ąca lokalizacj ę związanych anty-
gen ów, doty czyła warstwy komorek ko lczystyc h (s t r a -
tum spinosum).W badaniach własnych metodą fluores-
cencji bezpośredniej równiez stwierdzono świecenię
przestrzeni w warstwie kolczystej naskórka świadczą-
ce o obecności autoprzeciwciał. Badanie ograniczono
do autoprzeciwciał klasy IgG, gdyż w porównaniu z kla-
są IgM orazIgA ich wykrycie jest bardziej prawdopo-
dobne (l0).

Schmeitzel i wsp. (1l) ocenili przydatność badania
hi sto l o giczne go j ako wy star czaj ącą w diagno styc e cho-
rób autoimmunologicznych skóry bez konieczności
stosowania innychmetod. W stosowanej celem weryfi-
kacj i oceny histologicznej metodzie immunofl uorescen-
cji bezpośredniej należy liczyó się z mozliwością wy-
stąpienia wyników fałszyrvie ujemnych, m.in. w związ-
ku zlokalizacją procesu patologicznego (14, 15). Ba-
dania mające na celu wykrycie autoprzeciwciałnależa-
łoby traktow ać zatem r aczej j ako uzup ełni en i e b adania
histologicznego niz jako samodzielne i jedyne badanie
w przypadku chorób pęcherzowych. W badaniach włas-
nych uzyskanie wyniku dodatniego w badaniu fluores-
cencyjnym stanowiło dodatkowe potwierdzenie rozpoz-

n ani a, j ednak charakterys ty czne zmiany hi sto lo gi czne
były wystarczajape do postawieniadiagnozy, w korela-
cji z obserwowanymi objawami i wykluczeniem innych
schorzeń skórnych.

Wobec powszechnych w dermatologii psów schorzeń
o podłożu alergicznym, zakażnym. pasozytniczym czy
nawet nowotworowyffi, choroby tła autoimmunolo-
gic zne go, w tym p ęc h ęT zy c ę, maj ą znaczeni e marg inal -
ne. Niemniej, nawet sporadyczne ich występowanie nie
upowaznia do bagatelizowania niektórych mniej lub
bar dziej Ępowych zrnlan skómych, zwłaszcza ze w zglę-
du na specyficzną terapię chorób pęcherzowych. Wy-
niki badań własnych naprzykładzie omawianego plzy-
padku wskazują że niektore przypadki pęcherzyc psów
po zo staj ą nier ozp oznane, a j e dno cze śni e p otwi erdzaj ą
celowość i wysoką przydatność wykonania biopsj i cien-
koigłowej w diagnozie dermatologicznej u psów.

Charakter chorób pęcherzowych narzuca konieczność
zastosowania środków, które,,wyci szaj{' układ immu-
nologiczny. Lekiem z wyboru sąkortykosteroidy. Nie-
kiedy łączy sięje z lekami immunosupresyjnymi. Tera-
pię uzupełniającą stanowią stosowane miejscowo pre-
paraty aerozolowe z korlykosteroidami i antybiotyka-
mi ba.dż środkami odkażajapymi (4, 13). Problemem
napoĘkanym w trakcie leczenia sądołączające się wtór-
ne infekcje bakteryjne i grzybtcze. Długotrwałe poda-
wanie korlykosteroidów, wymaga równiez monitoro-
wania pacjenta i okresowych badań hematologicznych.
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