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tafora,hódiós causing seizu lthe śt .a;

W ludzkiej terminologii neurologicznej pod pojęciem tyczne, 3) jednostronne lub przewaŻnie jednostronne,

stanów,rupuóo*y.h, rońmie się zirównó padaczkę, jak 4) niesklasyfikowane. Napady uogólnione dzieląsię na

i napady padacŹkowe nie będape wyra"Ó- padaczk| napadydrgawkowebez_umiejscowionegopoczątkui na-

atakże Śtany napadowe nie będące napadem padaczko- pady bezdrgawkowe, Napady drgawkowe mogą wystę-

wym. padacŹka jest przewlekł}m zespołem chórobowym pować pod postacią napadów toniczno-klonicznYch, to-

-'órg., o róznorodrrej etiologii, cecĘącym się napada- nicznych, klonicznych i mioklonicznYch.Zasadntczące-
mi pidaczkowymi, nipadami drgawkowymi, powtarza- chą wymienionych napadów jest rvczesna ltrata Ptzy-
jącymi się bez żadnejuchwytnój prrycŹyny napadami tomności inicjująca napad, symetria objawów drgawko-
-oigu*kowymi 

lub innymi stinami napadowymi. W sen- wych oraz ichuogólnienie. Wystąpienie naPadumoze na

sie'e lektroir zjologicziym napad padóczkowy jest gwał- 1-2 dni wyprzedzac okres zwiastunowY, który Polega na

, wynikającąznapado- wystąpieniu gi.

zwtązanychzzaburze- złego samop la-
padaczki i napadu pa- domości, poł ie-

daczkowego często uzywane są j-ako pojęcia zastępĆze. kiedy człowiek lub zwierzęwydaje donośny§zyk, Zre-
Jest to błęŹne, gdyz napad padiczkowy jest objawem, nice rozszerzają się i nie reagują na Światło.P9jawi_a 91e
a nie choróbą. Ń powsti*uńi,, napadow padaczkowych krótkotr-wały bezdech, połączony z sinicą. Może dojŚĆ

znaczenie -uią tut i" czynniki, jak: a) zmiany morfolo- do oddania moczu, przygryzienia jvyka i ObecnośCi Pia-
glczne lub czynnościowe mózgt1 które powodują pato- ny na ustach . Czas trwania fazy tonicznej.niep,rzekracza
Iogiczny wziost pobudliwości komórek nerwowych, 30 sekund, po czymwystępuje trwajapanieco dłlżejfaza
b) genefycznie uwarunkowany niski próg pobudliwości kloniczna z następową śpiączką przechodzącąw głębo-

drgiwkówej ,c')tzw.mechanizmy spuitowe, sprzyjające ki sen trwający niekiedy kilka godzin (3),

wystąpieniu napadu. Napad padaczkowy jest podstawo- Wystąpienie napadu padaczkowego moze powstaĆ na

*yro:"l.-"ntem padacŻki. trt1,oZę on mieć róznorodny podłozu genetycznym zabltzeh metabolizmu komórek
cńarakter i będzie określał rożne zespoły kliniczne. nerwowych, organicznych uszkodzeń mózgu naróŻnYm

W dostępnym piśmiennictwie istńieją rózne klasyfi- tle, procesów nowotworowych, zwyrodnieniowych czy
kacje napaóów pidaczkowych (l, 16). Opierają się one zapalnych ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
,ru -odyfikucj ań klasyf,rĘaĆji zmedycyn[ludzkiej . U lu- Choroba Lafory (postępuj ąca mioklonic zna padaczka
dzi zgódnie Ź międzynarodo*ą klisyfikacją dzieli się typu Lafora) należy do rzadko spotykanych zwyrodnie-
,rupuJy na: 1) częściowe (o elementarnej lub złożonej niowych schorzeń OUN ludzi. Ciałka Lafory Sąuznane
symptbmatologii) i wtórnie uogolnione, Ż) uogólnione, za patognomicznę dla padaczk,l, mioklonicznej. Choro-
ńo.Ó arieti się na: a) toniczne, b) kloniczne, c) tonicz- balafory u ludzi jest przekazywana jako cecha autoso-
no-kloniczn", d; -iokloniczne, e) atoniczne, f) akine- malna (gen EPM2A kodujący białko o długości 331



aminokwasow), ustępuj apa, nieco częściej występuj ąca
u płci zeńskiej. Rozpoczyna się pomiędzy 6. a ż0. ro-
kiem zycia. Najwcześniejszym objawem są uogólnione
napady padaczkowe, do którychdołączająsię w róznym
okresie czasu mioklonie i postępujące otępienie umys-
łowe, objawy móżdżkowe i zaburzenia pozapiramido-
we o typie parkinsonoidalnym. Przebieg schorzenia jest
przewlekle postępujący i prowadzi do śmierci po kilku
lub kilkunastu latach od momentu wystąpienia pierw-
szych obj awów klinicznych.

Etiologia tego schorzeniazwięana jest ze zniekształ-
ceniem domeny łączącej węglowodany (carbohydrate
binding domain - CBD) białka laforin, które w efekcie
nie mogą sięłączyć z glikogenem i ulegają wytrąceniu
pod postacią ciałek Lafory ( 1 7). Niektó rzy autorzy zgła-
szająjednak zastrzeżenia co do swoistości zmian, stano-
wiących podstawę tej hipotezy. Badania neuropatologicz-
ne, pozaobecnością charakterystycznych wtrętów w neu-
ronach zwanychciałami Lafory lub ciałkami mioklonicz-
nymi u ludzi, wykazują obecność materiału w mięśniu
sercowym (18), wątrobie, mięśniach szkieletowych, siat-
kówce i nerwach rdzeniowych (11). Ponadto w tej cho-
robie obserwuje się nieswoiste zmiany w postaci zanikll
komorek nerwowych i glejozę włóknistą istoty białej.
Ępowe ciałka Lafory w OUN ludzi posiadają koncen-
try cznąbudowę warstwową. Wtręty homogenne spoty-
ka się znacznie częściej . S ą silnie zasadochłonne, mni ej -
szeniżjądro oligodendrocytu i oddzielone od cytoplaz-
my jasnym, nie batwiącym się ,,halo". Występują one
przede wszystkim w maĘch komórkach nerwowych i ich
wypustkach neuronalnych. Ciałka o budowie warstwo-
wej spotyka się głownie w perykarionach. Oba rodzaje
ciałek mioklonicznych, pomimo ze nie zawierajągliko-
genu, są szczegolnie dobrze widoczne w barwieniu kar-
minem Besta, ktorym barwią się dodatnio dzięki obec-
ności wiązah alfa 1-4 w polimerze gllkozy (.Iż). Budo-
wa mikroskopowo-elektronowa (M-E) obu rodzajów
ciałek mioklonicznych jest zasadniczo podobna. Ciałka
te o małej gęstości elektronowej wypełnione sąmateria-
łem niejednorodnym, w którym występują nieregular-
nie ułozone struktury włókniste, o średnicy 7- 13 nm i ma-
terjał ziamisty tworzący często skupienia. Dlże cjaŁka
miokloniczne nie mają błony otaczającej i zawterają
wspomniane uprzednio struktury włókniste i materiał
ziamisty, pomiędzy którymi znajdują się, głównie na ob-
wodzie wtrętu, organelle cytoplaztnatyczne (6). Nemet-
schek i wsp. (13) uważaja. ze struktury włokniste o ty-
powych cechach ultrastrukturalnych utworzone sąz roz-
gałęzionych cząstek wielocukru i posiadają budowę zbli-
zoną do amylopektyny. Ustalono badaniami histoche-
micznymi i histoenzymatycznyml,, że ciałl<aLafory za-
wierają kompleks polisacharydowo-białkowy, w którym
komponent cukrowcowy stanowi rozgałęziony polimer
glukozy. W wyizolowanych ciałkach Lafory Yokoi i wsp.
(18) wykazali 80% glukozy i tylko 6%obiałka. Występo-
wanie ciałek Lafory w poszczegolnych strukturach móz-
gu jest zmienne, podobnie jak liczba wtrętów w poszcze-
gólnych przypadkach. Najczęściej spotyka się je w jąd-
rze zębatym, istocie czarnej, korze mózgu, zwłaszcza
w zakrętach czołowych i centralnych.wzgórzl,w warst-

wie ziarnistej móżdżkll i na cńej długości rdzenia krę-
gowego (11, 15).

Ciałka Lafory były opisywane równiez w OLrN psów
i innych gatunków zw ler ząt p ocho dz ących z r ó żny ch śr o -

dowisk. Choroba Lafory u psów (neuronalna glikopro-
tetnoza, wro dzona pro gre sywn a p adaczka ps ów) zo stała
kilkakrotnie opisana (2, 5, 6,8, 10). Opisywano ją częś-
ciej u młodych psów, głównie ras takich, jak: beagle,
pudle czy basseĘ, u których wcześniej występowĄ ataki
padaczkowe lub zaburzenia neurologiczne w postaci
skurczów mioklonicznych mięśni głowy, szyi lub depre-
sji i senności (4, 8). Ciałka Lafory psów były wielkości
5-20 pm, bazofilne z kompleksem glukoproteinowym
zajmującym perykarion, dendryty czy akson. Obserwo-
wano je równiez pozakomorkowo, co jest skutkiem roz-
padu komórki. U psów z chorobami neurologicznymi
ciałka Lafory są szczegolnie częste w komorkach Pur-
kinjego móżdżkl. Często występują w głównych den-
drytach w sąsiedztwie warstwy molekularnej, neuronach
wzgórza i są także przypadkowym znaleziskiem ujaw-
nianym z wiekiem psów, które nie wykazują żadnych
objawów neurologicznych. Opisane ciała Lafory były
tworami okrągłymi, średnicy około 15 pm i nie wykry-
wano ich u psów młodszych niż2-Ietnie (I4).

Celem pracy było przedstawienie progresji choroby
neurologicznej u psa z obrazempadaczki, ktora w bada-
niu mikroskopowym ośrodkowego układu nerwowego
okazała się chorobą Lafory.

0pis ptzypadku

W niniejszym opracowaniu przedstawiono przypadek kli-
niczny, w którym zdiagnozowano padaczkę miokloniczną,
Pies, beagle, samiec, trikolor o masie ctała 14 kg, został na-
byty w wieku 2,5 lat. Zwierzęprzez całe życte utrzymywane
było w warunkach kenelowych w towarzystwie innych
beagli (z dostępem do wybiegu oraz wychodzlło na space-

ry). Pi e s zlłl,iony był karrrrą komercyj ną komp letnie zbilan-
sowaną. Odrobaczany był 3 razy do roku i corocznię szcze-
piony przeciwko chorobomzakażnym. Pies ani przed wystą-
pieniem schorzenia, ani w trakcie jego trwania nie chorował
na inne choroby; miał jedynie niewielkie wyłysienia na ła-
pach, które wyleczono stosuj ąc miejscowo chlorcheksydynę.

Pierwsze objawy nerwowe zaobser-wowano w wieku 3 lat.
Na kilka minutprzedatakiem obsetwowano aurę strachu oraz
niepokoju, po czym następował atak uogólniony toniczno-
-kloniczny (typu grand mal) tr-wający ok. 1 minuty. Po ataku
przez ok. l0 minut zwierzębyło otępiałe i nie reagowało na
bodźce zewnętrzne. Następnie zachowanie wracało do nor-
my. Badanie neurologiczne psa nie wykazało żadnych od-
stępstw od stanu prawidłowego. Początkowo ataki występo-
wały z częstotliwością jeden atak na 6-8 tygodni (zawsze
w nocy), dlatego nie stosowano leków przeclwpadaczko-
wych. W połowie czerwca 2002 r. pies miał 2 ataki w ciągu
dnia. dlatego zadecydowano o zastosowaniu doustnie pl,e-
nobarbitalu w ilości 2 x 50 mg dziennie. W trakcie stosowa-
nia takiej dawki nie zanotowano ataków padaczkowych. Po
3 miesiącach bez występowania ataków obnizono dawkę
a25oń, po czym po tygodniu zaobserwowano atak padacz-
kowy podobny do opisanych wyzej. Zwiększono dawkę leku
do 150 mg dzienrrie, a po lniesiącu zmniejszono do 100 mg
dziennie w dwóch dawkach podzielonych.Przy takim lecze-



niu nie wystąpiły ataki padaczkowe przez ok. siedem mie-
sięcy. W tym czasie przeprowadzono szczegółowe kontrol-
ne badanie krwi: wszystkie parametry były w zakresie nor-
my. W maju, pomimo stosowania leku, wystąpił atak tonicz-
no-kloniczny uogólniony, ale zbardzo przedłużonym okre-
sem depresji po ataku. Pomimo zwiększenia dawki leku do
200 mg dziennie w ciągu następnego dnia wystąpiły krótkie
ataki bezdrgawkowe polegające na nagłej depresji. otępie-
niu i zaburzeniach świadomości (pies był silnie osowiały),
W ciągu następnej nocy wystąpił stan padaczkowy: ciągła
silna depresj a,bez reakcji nabodżcę zewnętrzne oraz częś-
ciej nlż Taz na godzinę całkowita utrata przytomności i atak
typu grand mal. Dozylne podanie diazepamu nie doprowa-
dziło do przerwania stanu padaczkowego. Po podjęciu decy-
zji o eutanazji pies otrzymał dodatkowo środki premedyku-
jące (ksylazynę, ketaminę), po których znowu pojawiły się
silne skurcze uogólnione. Psa poddano eutanazji.

Wykonano badanie sekcyjne. Do badań histopatologicz-
nych pobrano wycinki ośrodkowego układu nerwowego wg
schematu badań neuropatologicznych. Preparaty barwiono
metodami: hematoksylina Delafielda i eozyna (H-E), met.
Nissla, czerwień Kongo i PAS. Pomiarów ciałek Lafory do-
konano z wykorzystaniem systemu pomiarowego Multi-
ScaneBase.

Wyniki iomówienie
Przeprowadzone badanie sekcyjne w zakresie narzą-

dów klatki piersiowej i jamy brzlsznej nie wykazało
zm7an, B adani em hi stop ato lo g tczny m wyc inków OIIN
p s a wykazano wewnątr zcytoplazmaty czne ci ałka Lafo -

ry, ktore zajmowały wszystkie badane struktury Ot N.
Komórki nerwowe w około 10-15% populacji posiadały
ciałka Lafory. Perykariony neurocytów były rozdęte
wskutek obecności ciał wtrętowych, a ich cytoplazma
barwiła się jasnoniebiesko hematoksyliną. Miały one
charakter okrągĘch wtrętow śródplazmatycznych o zróż-
nicowanych rozmiarach od 5,6 nm, (pow. 20,5 nm2) do
l 9,7 nm, (27 0 nm2) . S redni wymiar ciałek Lafory wyno -
sił l0,9 nm, (7I nm2). Dojrzałe ciałka to twory okrągłe,
rzadziej nieregularne, zbudowane z gęstego rdzenia in-
tensywnie barwiącego się metachromatycznie w meto-
dzie Nissla, hematoksyliną na niebiesko, met. PAS na
czerwono. W barwieniu czerwienią Kongo na amyloid
były negatyłvne. Rdzeń wtrętu otaczał jasne, niebarwią-
ce się halo. Obwod wtrętu był nierowny, wykazywał pro-
mienistości. W kierunku obwodu widoczne było niebar-
wiące się halo i wybarwiona na niebiesko błona graniczna
oddzielająca ciałko Lafory od elementów cytoplazmy
perykarionu. Właściwości histochem lczne pozwoliĘ na
ich odroznienie od innych ti.pów ciał wtrętowych. W ob-
razie mikroskopowym wyróżnia się odmiany struktural-
ne ciałekLafory które zostaĘlszeregowane w dwapod-
stawowe typy: jednorodny i współśrodkowy.

W opisanym przypadku występował głównie jedno-
rodny typ ciałek Lafory charakteryzujący się okragłą
kulistą częścią centralną i bezstrukturalnym pierścieniem
otaczającym. W jednej komórce nerwowej obserwowa-
no tworzenie się nawet czterech ciałek Lafory, wówczas
perykarion przypominń owoc maliny lub morwy. Ciał-
ka Lafory występowały w każdej warstwie neurocytów
kory bez wybiórczej lokalizacji (ryc. 1) Licznie wystę-

Ryc. 1. Kora ciemieniowa psa, beagle w wieku 3 lat. A - doj-
rzałe ciałko Lafory w perykarionie komórki piramidowej,
H-E, pow.400 x
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Ryc. 2. Uformowane ciałka Lafory w perykarionach podsta-
wy móżdżku psa rasy beagle, H-E, pow. 400 x
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Ryc. 3. Uformowane ciałka Lafory w perykarionach podsta-
wy móżdżku p§a rasy beagle, met, PAS, pow. 400 x

powały w neuronach kory węchowej, czołowej, ciemie-
niowej, potylicznej, skroniowej, jądrze ogoniastym,
w zgór zu, podw zgórzu, strukturach formacj i hipokampa,
istocie czarnej, ciele kolankowym bocznym, w neuro-
nach pirami d i ciała trapezowatego . W neuronach j ądrach
podstawy móżdżkl, rdzeniu przedŁażonym wykazano
liczne, duze ciałka Lafory (ry".2,3). Twotzące się ciał-
ko Lafory powodowało ucisk i zepchnięcie jądra komórki
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Ryc. 4. Warstwa komórek Purkinjego móżdżkll psa rasy
beagle. A - komórka Purkinjego móżdżku z ciałkem Lafory,
H-E, pow.400 x

nerwowej na obwód lub w kierunku wypustki, wskutek
czego jądro przyjmowało kształt połksięzyca. Elementy
cytoplazmy komórki zanikały i następował rozpad ko-
mórki, a śladempo komórce było duze, uformowane ciał-
ko Lafory. Mikroskopowa obserwacja ciał Lafory po-
zwala wyrożnić różne formy morfologiczne powstają-
cych ciałek Lafory: a) gromadzenie materiału w peryka-
rionie, dendrytach lub aksonie neurocytów widoczne pod
postaciąjasnoniebieskich wakuoli, b) ciałka Lafory z gęs-
tym, niebieskim rdzeniem na różnym etapie formowa-
nia, c) uformowane ciałko Lafory z dużym, gęstym rdze-
niem i nieregularnym zarysem obwodu rdzenia,jasnym
halo i zewnętrznąobwódką d) uformowane ciałko La-
fory z nieregulamym zarysem obwodu rdzenia bez jas-
nego halo.

Pojedyncze ciałka Lafory znajdowano w neurocytach
formacji hipokampa, perykarionach, dendrytach komórek
Purkinjego i komórkach Golgiego typu II móżdzku (ryc. D.
Bardzo liczne ciałka znajdowały się w komórkach ko-
szy czkowy ch i gw iaździ stych warstwy molekularnej
możdżku (ryc. 5).W małych komorkach warstwy ziar-
nistej i w komórkach gleju ciałek Lafory nie stwierdzono.

W mikroskopie świetlnym, immunohistochemicznię
i w mikroskopie elektronowym ciałka Lafory podobne
są do c iał skrobiowaty ch (c o rp o r a amy l a c e a) stwierdza-
nych w OUN (9, 12,13) czy teżw narządach wewnętrz-
nych, np. płucach (7), oraz ciałek Lewy'ego (choroba
rozsianych ciałek Lewy'ego u ludzi z|okalizacjąw neu-
ronach istoty czarnej mozgu) (4,I2).

Przebieg choroby Lafory or az objawy kliniczne u psów
mogą być rożne. Opisane przypadki obejmują rasy:
beagle, basset hound, pudel, małe psy walijskie w wie-
ku od 5 miesięcy do 10 lat. W każdym przypadku wystę-
powaniu ciałek Lafory towarzyszyły postępujące obja-
wy nerwowe. Opisane ataki padaczkowe miały jednak
bardzo różny przebieg: od drgawek głowy (ż), poprzez
częściowe napady dotyczące głołvy orazprzednich koń-
czyn (5), az po uogólnione ataki toniczno-kloniczne (1,
1 0). W opisanym przypadku charakterys ty czne byĘ krót-
kie ataki toniczno-kloniczne na początku oraz zablrze-
nia świadomości bez drgawek i silne otępienie pod ko-
niec choroby.

Ryc. 5. Warstwa molekularna móżdżku psa rasy beagle. A -
PAS dodatnie ciałka Lafory w komórkach nerwowych, PAS,
pow.400 x

W trakcie badania neurologicznego psów wymienio-
nych ras, u których występująrózne postacie ataków pa-
daczkowych należy uwzględnić wrodzone zablrzenia
metabolizmu neuronów OIIN pod postacią choroby La-
fory. Ze względu napodłoże genetyczne tego schorzenia
warto by było zwtócić szczegolnąuwagę na konkretne
linie hodowlane psow. Poniewaz zarówno przebieg cho-
roby, jak i zmtany histopatologiczne wykanĄąduże po-
dobieństwo do schorzeniauhldz| pies moze stanowić
dobry model badawczy (10).
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