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It was confirmed that FNA is a specific and very effective method for the differential diagnostics of F'HL;
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fine-needle aspiration when FIIL is suspected is necessary to estałilish the final diagnosis.
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Stfuszczenie waJroby kotów FHL (Feline Hepatic Lipi-
dosis) jest jedną z najczęściej występujących hepatopatii
u tych zwierząt, charakteryzującą się nadmierną akumula-
cj ą trój glicerydów w hepatocytach, wewnątrzwątrobową
cholestazą i postępującym upośledzeniem funkcji całego
narządl (3, B-10, 14,19,24,27,32). Po raz plerwszy zo-
stało opisane w USA Tv 1971 r. przez Barsanti i wsp. (1).
Obecnie przyjmuje się, ze wystapienie tego zespołu cho-
robowego u kotów j est spowodowane pTzez zabllrzenia me,
tab o l i czne, zwłaszcza rv p rzemi anie tłus zczow ej .

Objawami klinicznymi są: brak apetyfu i postępuja.ca
z nim utrata masy ciała od25oń do 50% pierwotnej wagi,
apatla, żółtaczka, początkowo widoczna na podniebieniu
miękkim, następnie na białkówce, niepigmentowanych
błonach śluzowych i niepigmentowanej skórze, niekiedy
bladość błon śluzowych, będapa oznaką umiarkowanego
stopnia niedokrwistości, wymioty i w następstwie rozwój
zńtlrzeń elektrolitowo-wodnych organizmu oraz wystę-
pujące na przemian zaparclai biegunki (9, 1 0, I4, 19, 32).
Wymi enione obj awy występuj ą w prz ebi e gu liczny ch ze -

społów chorobowych i zaden z ntch nie j est patognomicz-
ny dla stłuszczenia wątroby u kotów. Jeżeli FHL jest pro-
cesem wtómym, rozwijające sięw jego przebiegu objawy
kliniczne mogą interferowac z objawami schorzenia pier-
wotnego. Najczęściej do wtórnego FHL prowadząprze-
wlekłe zapalenia trzustki z zapa\enl,empęcherzyka żółcio-
wego i wątroby (14).

Original paper

Podstawą prawidłowej diagnozy FHL jest przeprowa-
dzony wywiad z właścicielem zwierzęcia,badanie klinicz-
ne, badania laboratoryjne krwi (badanie biochemiczne,
hematologiczne, badanie kr-wi w kierunku zabwzehw jej
krzepliwośc1) oraz badanie moczu (stężenie kreatyniny),
badania obrazowe (RTG, USG) (6, 1l, 14, lJ ,32). Tera-
pia trwa średnjo od 3 do 6 tygodni. Szansę na powrot do
zdrowia ma 85% do 95oń kotów, ktore przeżyły pielwsze
48 do 96 godzin (9).

B iopsj a cienkoigłowa (biopsj a aspiracyjna cienkoigło-
wa BAC,Fine-Needle-Aspiration FNA,Fine-Nadel-
-Biopsie FNB) jest jednąz najlepszych metod oceny cy-
tologicznej tkanki wątrobowej (|7). Szczególnie duze zna-
czenie diagnostyczne posiada BAC w przypadku uogól-
nionych procesów patologicznych tego narzalu, tj. nowo-
twory naciekowe, hepatopatie posteroidowe, amyloidoza,
sth:szczenia wątroby. Po wprowadzeniu do diagnostyki
klinicznej chorób zwierza! zaawansowanych technologi cz-
nie metod obrazowania (USG, TK, RM), zwiększyła się
rola BAC w diagnostyce cytologicznej zml,an ognisko-
wych, zlokalizowanych w miąższu wątroby ( l 8, 25). Obec-
nie ma to odzwierciedlenie w mozliwościach oceny cyto-
logicznej bioptatow, pobranych z ograniczonych zmian
o średnicy od 0,5 cm. Do wykonania biopsji aspiracyjnej
cienkoigłowej mozna lżywać standardowych igieł iniek-
cyjnych o długości 2,5-B,0 cm i średnicy nie przekraczają-
cej 1,0 mm. Jako urządzenla do wytwarzaniapodciśnienia
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stosuje się strzykawki o pojemności 10 cm3, do których
mozna dołączyć specjalny uchwyt ułatwiający wytworze-
nie podciśnienia (13, 18,ż2).

Celem badań było określenie przydatności biopsji cienko-
igłowej do diagnozowania stłuszczenia wątroby u kotow,

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w grupie 20 kotów, róznych ras,

różnej płci, w wieku od 4 do l6 lat. W grupie doświadczalnej
znalazły się 4 kocury 8 kocurów kastrowanychoraz 8 kotek
kastrowanych, Pacjenci wykorzystani do części doświadczal-
nej pracy wykazywali najczęściej objawy kliniczne, takie jak:
apatta, anoreksja (3-10 dni), wymioty. U 13 kotów obserwo-
wano ponadto objawy żółtaczki. Wszystkic koty zaliczone do
grupy doświ adczalnej dodatkowo musiaĘ charakteryzować
się otyłością. Srednia masa kotów z grupy doświadczalncj wy-
nosiła 4,8 + l,05 kg. W poszczególnych przypadkach klinicz-
nych przeprowadzany wywiad miał na celu wykluczcnie wy-
stępowania innych schorzeń lub okoliczności mogapych pro-
wadzlć do rozwoju wtórncgo stłuszczenia wątroby.

Wstępne badanie kliniczne przeprowadzano r,vedfug ogól-
nie przyjęt;lch zasad. w badaniach hematologicznych ozna-
czano liczbę crytrocytów (RBC), stęzenie hemoglobiny (Hb),
wafiość hematokrytu (Ht), Iiczbę leukocytów (WBC) wraz
z procentową analizą pos zczególny ch frakcj i leukocytarnych.
W surowicy określano aktywność cnzymów: atninotransfcra-
zy alaninowej ( A l AT/GP T), aln i notrans fe r azy asp ar agj n i ano -
wej (A spAT/GOT), fo sfatazy zas adowej (ALP/AP/FA), y- g1 u-
tarnylotransfcrazy (GGT), Iipazy oraz badano stęzenia mocz-
nika, kreatyniny, bilirubiny, kwasów zółciowyclr, białka cał-
kowitego, albumin, glukozy, fruktozaminy, Na , K , Ca , Cl .

Analizę hematologiczną l biochemiczną surowicy prze-
prowadzano kompleksowo na analizatorze alltolnatycznym
ABBOTT typu Cell-Dyn'u' 3500R.

Do dalszej części badań wybierano jedynic tych pacjen-
tów, którzy nie wykazyłvali odchyleń od warlości ref-erencyj-
nych w oznaczonych stężeniach mocznika, kreatyniny, fruk-
tozaminy, lipazy. W ten sposób eliminowano zudziału w czę-
ści doświadczalnei zwterzęta podcjrzane o występowanie nie-
wydolności nerek lub cukrzycy. Brano równiez pod uwagę
liczbę leukocytów (WBC) oraz proccntowy rozkład po-
szczególnych frakcji leukocytamych, co pozwoliło na wyklu-
czenie z dalszy ch badań kotów zc zn acznle po dwyzszoną (po-
wyżej 15 G/l) lub obniżoną (ponizcj 4,5 Cllr) liczbą leukocy-
tów oraz tych, u których stwierdzano obccność w rozmazię
form młodocianych lub atypowych szeregu leukocytarnego.

U wszystkich zwierzątpoza wymiertionymi badaniami wy-
konano testy obrazuja§e sprawność układu krzcpnięcia kr-wi.
U 15 kotów będących pacjentanri rnonachijskiej Kliniki Ma-
łychZwierząt określono czas protrombinowy (PT), czas trom-
boplastynowy (TZ) - Quick Test, czas kaolinorvo-kcfalino-
wy (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji APTT).
Oznaczono czas krzepnięcia zrnodyfikowaną nretodą Lee-
White'a oraz liczbę trornbocytów (metoda bczpośredniego
Itczenl,a trombocytów). Uzyskane wyniki w zadnym wypad-
ku nie odbicgały od normy. Tak dobrany profil hematologicz-
no-biocherniczny w połączeniu z objawarni klinicznymi po-
twl,er dzlł kon i eczność wykon ania badania bi opsyj ne go.

Przeprow adzenic biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC)
poprzedzone było przygotowanienr dietetyczrrym kotów, któ-
re jeszcze pobierały nięwielkie ilości pokarmu (4 szruki) po-
legaj apym na dwunastogodzinnej głodówce. Pozostałe zwie-
rzętaz grupy doświadczalnej poddawane były zabiegowi biop-
sj i bez przygotowania dietetycznego, pon iew aż nic przy jmo-
waĘ pokannu od dłuzszego czasu, Następnie premedykowa-
no zwierzę, podając w kolejności - atropinę (w preparacie
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Atropinum sulphuricurn) w dawce 0,05 mg/kg tnasy ciała,
w iniekcji domięśniowcj lub podskórnej, a następnie ksyla-
zynę (w preparacie Rompun^) w dawce 0,1-1 rng/kg masy
ciała równiez w iniekcji donlięśniowcj. W ten sposob przy-
gotowanego kota układano w pozycji grzbietowej tak, aby
klatka piersiowa była wyże1 położonaniż brzuch, co po§/o-
dr-tj e doogonowe przemie szczęnie waJroby, ułatwi ając bada-
rlie palpacyjne powiększonęgo narza.dlr. Po ułożcniu kota de-
pilowano okolicę miejsca wkłucia, Jęst to obszar powierzch-
nl jarny blzusznej zlokalizowany w okollcy wyrostka mie-
czykowatego mostka, rozciagający się pomiędzy łrrl<ami ze-
browyrrri. Ze względu na ryzyko infel<cji jamy otrzewnej,
rni ej sce punkcj i dezyn fekowarro 3 -krotnie preparatarni jodo-
wyllll, przy CZym ostatnlą porcJę prcparatu pozostawlano na
skórze do wyschnięcia (nie wycicrano). Do biopsji aspiracyj-
rrej, w metodzic nranualnej, wykorzystano igły o średnicy 0,8-
-0,9 mm (21-22 G) i długości 40 rlm oraz strzykawki typu
Luer z kontrolą prożni, z zestawu HEPAFIXo finny Braun,
przęz, 7aczonego do wykonania bi opsj i gruboigłowej wątroby
u człowieka, pojemności 10 cm3, które były umieszczane
w specjalnym uchwycie (ryc. 1). Narzędzie biopsyjne kicro-
wano pod kątem 40-60 stopni w stosutlku do powierzchni cia-
ła, doczaszkowo na prawo. Wkłucia dokonywano pod kon-
trolą aparatu USG firmy HITACHI typ EUB-525 CFA, po-
sługuj ap się głowi cą scktorową o zllriennej częstotliwości 5, 0-
-l0,0 MHz. Aspirowano 2-5-krotnie fragmenty tl<anki waJro-
bowcj, wytwarzając podciśnienie w strzykawcę poprzęz za-
ciąganie tłoka do objętości od 3 do 6 cm]. Po ukazarriu się
aspirafu w konusie igĘ, zwolnieniu tłoka, biopsję Llwazano
za zakończoną. Następrrie od zestawu biopsyjnego odłącza-
no igłę z aspiratern i wydmuchiwano jej zawafiość przy po-
tnocy strzyl<awki na szkiełko podstawowe. Bezpośrcdnio po
opróznieniu igły z aspiratu na szkiełku podstawowyrn wyko-
nywano rozmaz. Preparat utrwalano przez suszenie w tetnpe-
raarzę pokojowcj bez ttżycia wy|nuszonego obicgu powie-
trza. Nie uzywano równiez utrwalaczy komercyjnych zawie-
rających alkohol. PreparaĘ następnie przekazywano do pra-
cowni cytologiczttc1 w celu interprctacji. Do barwienia roz-
l-tlazów uz}a)vano lrrętod powszcchnie stosowanych w szyb-
k i ch badaniach cyto lo gic zny ch,. barwienie zmodyfi kowaną
mctodą Wright-G i crnsy (WG), hernatoksylina.-eozyną (HE)
i May-Gruenwalda-Giemsy (MGG). Preparaty ogla.dano przy
pomocy zestawu mikroskopowego dużej mocy firrly OLYM-
PUS typ PANAVISION AX70 z mozliwością cyfrowej ob-
róbki obrazu wraz zmozliwością elcktroniczno-standardowej
dokumentacji (karnera OLYMPUS typu PM-C35 DX). Ob-
ruz analizowany był w powiększeniach 1QQx, fQQx, 4QOx,
500x i 1000x. Drugi zestaw mikroskopowy, na którym pro-
wadzono badania cytologiczne, składał się z mikroskopu
świetlnego duzej rnocy firmy OLYMPUS typ BX50 i kamery
firrny Sony typ CCD-IRIS Colour Video Camera.



Po otrzymaniu wyników badania cytologicznego grupa kli-
ntczna podzielona została na dwic podgrupy: podgrupę FHL
(n : 10) i podgrupę N-FHL (n : 10). W podgrupie FHL zna-
lazły się koty, u których zdtagnozowano pierwotne stłuszcze-
nie wątroby, zaś u kotów włączonych do grupy N-FHL nie
stwięrdzono tego schorzenia. Obie podgrupy kliniczne po-
równano pod względem aktywności enzymów świadczapych
o uszkodzeniu kornórek wątrobowych i cholestazie oraz stę-
żenia bi]irubiny w surowicy. Uwzględniono akt}r,vnośc na-
s tępuj ących errzymów : aminotran s fe r aza alaninowa, am i n o -

transferaza asparaginianowa, fosfataz a alkaiczna, g-glutarny-
lotransferaza,

Dane zebrano w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel
tlalezącym do pakietu Microsoft Office 2000. Srednię z obli-
czeń statysĘcznych w obu grupach wrazzodchyleniami stan-
dardowymi porównane były w celu wykazania ewentualnych
roznic przy użyciu testu t-Studenta.

Wyniki i omówienie

Zespół pierwotnego stłuszczenia wątroby u kotow jest
chorobąwystępującą stosunkowo często w krajach zachod-
nich, co niejednokrotniełączy się ściśle z określonym try-
bern zycia olaz stosunkiem właściciel-zwierzę. W piśmien-
nictwie podkreśla się fakt braku patognomicznych obja-
wów w początkowym okresie chorób wątroby. Najczęściej
poj awiaj ącymi się obj awami klinicznymi, wynikaj apymi
z w},rviadu, mogącymi wskazywać na uszkodzenie miąz-
szu wątrobowego są: anoreksja, apatia, wymioty, biegun-
ka, poliuria/polidypsj a, żóhaczka,koagulopati e, utrata masy
ciała, odwodnienie, odbarwienie kału, anemia (1-4, B, l0,
74, 17, 19,32).

U kotów objętych doświadczeniem dominującymi obja-
wami klinicznymibyły: apatia (100% populacji), anorek-
sja (l00% populacji), wymioty o róznym nasileniu (l00%
populacji), stosuŃowo szybka utrata masy ciała (wg właś-
cicieli zwierząt - 100% populacji), żółtaczka o róznym
nasileniu (750ń populacji), odwodnienie róznego stopnia
(35% populacji). W grupie doświadczalnej częściej wy-
stępowaĘ u kotów objawy zaparcia (30% populacji) niz
biegunki (10% populacji). U wszystkich badanych zwie-
r ząt badaniern palp acyj nym stwierdzono rózn e go stopni a

powiększenie wątroby. Istotny jest fakt, że w czasie prze-
prowadzania wywiadu właściciele zwracali uwagę na, ich
zdaniem, szybko postępująca utratę masy ciała chorych
zwrcrząt.

Diagnostyka kliniczna schorzeń waJroby wystepuj ących
u kotow nadal jest procesern stosunkowo trudnyrn. Wyni-
ka to, między innymi, ze znacznej rezerwy funkcjonalnej
narządu,Wyrażne objawy kliniczne w przypadku chorób
wątroby pojawiają się dopiero przy degradacji 70-80%
miĘszu waJrobowego. Wykonanie podstawowych badań
hematologicznych i biochemicznych surowicy krwi wy-
znacza dalsze postępowanie w kierunku konkretnego zdiag-
nozowania istniej ącego schorzenia wątroby. Naj istotniej -

sze wartości oznaczonych parametrów hematolo gicznych
i biochemicznych surowicy krwi zwterzalgrupy doświad-
czalnej zebrane zostŃy w tabeli nr 1.

Głównie opierano się w nich na analizię zmian aktyw-
ności enzymów, rutynowo uzywanych do określania pro-
filu wątrobowego. Nalezą tu transaminazy oraz fosfataza
alkaliczna i 7-glutamyl otransferaza (12, l 6. l7, 32).

W grupie badanych kotów u wszystkich zwierzątobser-
wowano wzrost akty,wności AIAT w surowicy kl.wi przy

czymrozrzut wyników był stosunkowo duzy od wzrostu
o kilka jednostek ęnzymatycznych do ponad 6-krotnego
w stosunku do przyjętych wartości referencyjnych. Cen-
ter i wsp, (8) podają ze w stłuszczeniu wątroby u kotów
wzrost aktywności A1AT kształĘe się od l00% do 500%
w stosunku do normy. W obserwacjach autorki (8) aktyw-
ność AspAT stwierdzana w przypadkach stłuszczenia wa.-
troby odbiega od wyników badań doświadczalnych. Stwier-
dza ona, ze ponad 2-krotne podwyzszenie aktywności
AspAT występuj e przyn aj mniej w 1 50ń przypadków F HL.
W badaniach diagnostycznych prowadzonych w grupie zwie-
rzal doświ a dczalny ch stwi erdzono podwyzszeni e aktyw -
ności AspAT jedynie w 35oń (FHL - 40oń) przypadkow,
co wydaje się potwierdzać fakt stosunkowo nisl<iej war-
tości diagnostycznej tego enzymu, co dodatkowo utrudnia
przeprowadzenie prawidłowej diagnostyki róznicowej
omawianej jednostki chorobowej (8).

W przypadkach FHL u kotów aktywność GGT może
nie odbiegać od normy lub być tylko nieznacznie podwyż-
szona, podczas gdy aktywnośc FA znacznie przewyższa
górną granicę warlości referencyjnych (10-krotnie) (8).
W grupie badanych zwierzątpodryższenie aktywności FA
obserwowano jedynie u65oń (FHL - 65%) kotów. Ponad-
to, w przeciwieństwie do wyników badań Center (8), nie
stwierdzono u kotów z pierwotnym FHL charakterystycz-
nych, niskich aktywności GGT. U kotów z FHL w 90oń
przypadków występowało podwyzszenie aktywności tego
enzymu.

Napodstawie wywiadu, badania klinicznego i badań he-
matologiczny ch orazbiocherni cznych surowi cy krwi moz-
na było podejrzewać występowanie u zwierzątz grupy do-
świadczalnej pierwotnych schorzeń wątroby, które charak-
teryzowały się róznego stopnia podwyzszeniern aktyw-
ności AIAT, GGT, FA i żółtaczką miąższową lub mecha-
niczną pr zy czy m należy nadmi en i ć, że w zr o st aktywn o ś -
ci AspAT nie był znacząco wyrażny w badanej populacji.

Srednia aktywność aminotransfelaz w surowicy kotów
wynosiła: AIAT I73,65 + l05,41 U/l, AspaAT -34,95
+2],35UlI, aktywnoścGGT 6,5+4,18U/l,FA 3l3,85
+ 338,8l U/l.

Dalsza częśc postępowania diagnostycznego dotyczyła
metod obrazowani a narządu,spośrod ktorych wykorzysta-
no badanie ultrasonograftczne. U wszystkich zwierząt
stwierdzono rozlane zn,iany strukturalne dotyczące całe-
go narządu przy braku wyrażnych zmian ogniskowych (8,
21,23,28).

Badanie USG wątroby rozstrzygało równiez o charak-
tetze zmi an w miĘszu te go narządu. We w szystki ch przy-
padkach badanie USG wykazało hyperechogenność struk-
tury wątroby w stosunku do obrazu USG śledziony lub
kory nerek (29).

Stwierdzone w badaniu klinicznym objawy chorobowe,
zmiany w akty.wności enzymów wskazujące na dysfunk-
cję wątroby, porł,iększenie narządu wfaz z obrazem USG
wykluczającyn zmiany ogniskowe i żółtaczka stanowiły
przesłanki do wykonania przezskórnej biopsj i cienkoigło-
wej (BAC). Zastosowanie tej rnetody diagnostycznej
u wszystkich 20 kotów miało na celu sprecyzowanie otaz
ewentualne postawienie ostatecznej diagnozy co do zmian
toczących się rv miązszu wątroby. Po wykonaniu biopsji
i sporządzeniu preparatów przesyłanoje do pracowni cy-



tologicznej, gdzie interpretowano obraz pobranego aspira-
fu. Całkowity czas od momentu wykonaniabiopsji do uzys-
kania wyniku badania cytologicznego wynosił około 3 go-
dzin.

Należy nadmienić, ze zastosowanie BAC jako metody
diagnosĘcznej jest obarczone stosunkowo niewielkim ry-
zykiemwystąpieniapowikłań. Hanson i wsp. (15) po ana-
lizię 21 00 przypadków biopsj i cienkoigłowy ch l zw ierząt
(psy i koty) stwierdzili, ze najczęstszym i stosunkowo nie-
groznym powikłaniem występuj ącym po BAC są niewiel-
kiego stopnia krwawienia. Większość groznych dlażycia
powikłań pobiopsyjnych występuj e raczej przy zastosowa-
niu innych sposobów biopsji niz BAC. W grupie klinicz-
nej kotów doświadczalnych jedynie u kota nr 4 stwierdzo-
no w pobiopsyjnym badaniu USG rozwijające się niewiel-
kie krwawienie podtorebkowe z organizującym się nastę-
powo krwiakiem. Uległ on resorpcji w ciągu 72 godzinod
wykonaniaBAC.

Po otrzymaniu wyników analizy cytologicznej grupę
klinicznąpodzielono na dwie podgrupy. Umozliwiło to pro-
wadzenie prawidłowej terapii zdiagnozowanych schorzeń.
Zgodnie z danymi zawartymi w piśmiennictwie doświad-
czony cytopatolog nie ma większych problemów zprawi-
dłową diagnozą stłuszczenia komórek wątrobowych przy
prawidłowo sporządzonym preparacie (5, 1 0. 20, 30, 3 1).

Podgrupa kliniczna pierwsza - FHL, w której skład
wchodziĘ zw ier zęta z p otw i er dzony m pT zez b adani e cy-

tologiczne stłuszczeniem wątroby (ryc. ż) - koty nr l, 3,
4, 5, 6,'J,8,9, 15, 18, podgrupa kliniczna druga N-FHL
- grupa, w której zgromadzono zwierzęta z innądiagnozą
cytologiczną-kotynr 2, 10, 1l, Iż, 13, 14, 16, l], 19,20.

W obrębie podgrupy FHL, podobniejak i w przypadku
podgrupy N-FHL podwy 4szenie aktywności A1AT wystę-
powało u l00%o rwlęrząt. Srednie warlości aktywnoŚci tego
enzymu w podgrupie FHL wynosiły 2I'7,5 + 122,45 Ull,
a w podgrupie N-FHL I29,8 + 58,17 Un. Bardziej subtel-
ne zmiany obserwowano w zachowaniu się aktywności
AspAT, która w podgrupie kotow zFHL była podwyzszo-
nau4Ooń osobników (średnia aktyr;vność 42,6+ 35,1 UĄ),
a w grupie N-FHL u 30oń (średnia aktywność - 2'7,3
+B,52 U/1). Podwyższenlę aktywności GGT w podgrupie
FHL obser-wowano w 90oń przypadków (średnia aktylv-
ność - 7 ,7 + 3,56 UlI). zaś w obrębie podgrupy N-FHL -
l 60%o zwierząt (średnia aktywność 5,9 + 4,64 U/l). Rów-
nl,eż w przypadku aktywności FA u kotów w podgrupie
FHL obserwowano wzrost aktywności l600ń osobników
(średnia aktywnośc 420,8 + 405,69 Ull), zaś w podgru-
pie N-FHL w 10oń przypadków (średnia aktywność 206,8
+ I74,99 U/l), Hiperbilirubinemia występowała l70oń
osobników w podgrupie FHL (średnie stęzenie - 61,82
+ 5],19 pmol/l) iu 600ńw podgrupie N-FHL (średnie stę-
żęnie - 32,48 + 47,41 pmoln), W porównaniu średnich
aktywności ww. enzymów oraz stęzeń bilirubiny nie stwier-
dzono różnic i stotnych statystycznie,

Tab. l. Podstawowe parametry hematologiczne i biochemiczne surowicy krwi badanych kotów

Nr kota
z rozpoznaniem

(FNA)

Masa
ciała (kg) Płeć

Wiek
(lata)

E

(T/|)

Hb

1mM/l)

Ht
(l/|)

AlAT
(U/|)

AspAT
(U/)

GGT
(U/)

FA
(U/l)

Bililubina
całkowita

1pM/)

FH L1

L2

FHL3

FH L4

FHL5

FH L6

FH L7

FH L8

FH L9

cHH1 0

Ns1 1

Ns1 2

L13

Bz14

FHL15

cHH1 6

Bz17

FHL18

cHH1 9

Bz20

8,20

4,50

5,40

4,95

4,20

4,00

4,50

4,85

4,34

5,30

4,20

4,50

4,67

3,80

3,95

5,90

5,87

5,87

5,20

3,50

kot kastral

kol kasltat

kocur

kotka st.

kotka st.

kotka st,

kotka st.

kot kasiral

kocur

kot kastrat

kotka sl.

kol kaslrat

kocur

kotka st.

kotka sl.

kocu r

koi kaslral

kot kaslral

kol kastrat

kotka st.

,l1

16

9

4

15

14

16

,l2

1,|

8

15

6

1,|

16

8

9

8,5

11

7,5

12

9,01

4,85

8,19

6,89

10,60

9,50

7 ,44

9,86

8,53

8,90

7,64

10,20

6,98

6,70

8,20

6,45

6,89

9,34

7 

"l26,16

8,01

9,20

8,16

7,45

8,46

9,73

6,51

8,86

7,62

8,31

6,55

9,35

5,19

7,12

8,24

7,50

7,24

6,20

5,80

5,83

0,490

0,320

0,389

0,360

0,41 0

0,450

0,347

0,490

0,377

0,399

0,312

0,441

0,364

0,37 0

0,390

0,360

0,370

0,430

0,470

0,280

190

286

433

215

170

391

138

90

354

182

93

98

120

115

105

,l12

95

89

115

82

25

29

76

9

21

119

39

17

83

40

29

20

10

34

18

38

28

19

22

23

7

9

12

6

14

10

6

2

4

3

1

3

12

5

5

16

2

5

5

3

1 370

2,15

227

7g

891

624

473

160

125

,l1

12

24

627

250

139

338

215

120

186

190

1 1 0,59

154,00

1 6,60

2,68

1 06,40

103,00

141 ,60

2,10

128,04

87,98

1,94

1,86

3,15

28,00

2,45

9,12

1,89

4,12

1 6,90

20,00

Objaśnienia: FHL stłuszczenie wątroby, L - lynphoma, CHH cholangiohepali/ils, NS zmiany niespecyftczne (dysplazje komórkowe),
n - nie badano
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Rl,c. 2. FHL. Pakiet O.puri.y'O*,z licznymi *uk,rotu-i tł,r.r-
czowJ-mi. W cytoplazmie widoczne z^gęszczenia barwników
żółciorvych. Barryienie metodą Wright-Giemsy,. Powiększenie
,l00x

U l<otów w podgrupie N-FHL na podstawie diagnostyki
cytologicznej stwi erdzono występowan i e następuj apych
schorzeń: chłoniak (ryc. 4) (koty nr 2 i 13), cllolangiohe-
patiti,r (,yc. 3) (koty nr 16 i 19), U kotow nr 14, 11,20
stwierdzono w uzysl(anym obrazie cytologicznym jedynie
obecność prawidłowych fom komorkowych, natomiast
u kotow l0, 11, 12 oprócz niezmienionych elementów

cytologicznych
tkankiwaJrobo-
wej obserwo-
wano rowniez
nieliczne formy
dysplastyczne
i atypowe he-
patocytów. Te
ostatnte uzys-
kane wyniki
rozmazow nie
pozwalały na
postawlente
j ednoznacznej
diagnozy.

Poniewaz li-
pidowa waku-
olizacjahepato-
cytów u kotów
1est często spo-
tykana, został
określony pro-
cent stłuszczo-
nych komórek
lvątrobowych
świadczących
o jednostce
chorobowej,
jaką jest FHL.
Ponad 50%
stłuszczonych
hepatocytów
w preparacle
pozwala na de-

B iałko
całkow ile

(s/)

69,50

72,00

70,60

Ą7,20

54,5 0

79,00

68,50

73,70

70,40

93,40

66,00

80,60

75,00

69,00

72,00

68,0 0

75,00

78,30

76,98

49,40

32,09

26,40

38,36

26,80

17,40

43,80

27,10

37,70

28,80

33,56

29,39

37,11

22,10

23,00

28,00

23,00

28,00

22,8g

29,40

25.70

12,50

6,39

15,00

40,00

9,64

8,94

,l 
5,00

7,48

6,50

8,26

7,80

7,78

6,92

8,34

6,50

4,50

5,30

5,80

6,15

4,13

259

n

305

294

321

278

215

299

n

301

224

284

n

315

n

n

n

n

n

n

BZ -brak zmian w obrazie cytologicznym,
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Ryc. 3. Cholangiohepatitis. W centrum widoczny pakiet he-
patocytów (zaznaczenie). Preparat usiany leukocytami obo-
jętnochłonnymi. Barwienie May-Gruenwalda-Giemzy. Po-
wiekszenie 100x

finity,wne zdiagnozowanie stfuszczenia wątroby u kotów.
Oprócz liczby objętych stfuszczeniem hepatocytów waż-
ne jest równiez nasilenie procesu tłuszczowej wakuoliza-
cji cytoplazmy. Przy stłuszczeniach małego i średniego
stopnia procent stłuszczonych hepatocytów wśród policzo-
nych komorek waha się pomiędzy 50% aBOoń. W stłusz-
czeniach o cięzkim przebiegu warlość ta zwykle przekra-
cza BOoń (B). Hepatocyty liczy się w sposób analogiczny
jak komórki kr-wi w przygotowanych rozmazach. }i4oże
zdarzyc się, ze w preparacie będzie ich mniej niż 100.
Wtedy liczy się wszystkie dostępne. Jezeli jest ich więcej,
liczy się jedynie do 100 komórek (8, 11).

Nalezy nadmienić, że rozpoznanie FHL było rozpozna-
niem stuprocentowym i ostatecznym, natomiast BAC po-
zwoliła dodatkowo na zdiagnozowanie innych schorzeń
maj ących w mo im do świadczeniu p odobny obr az klinicz-
ny. Schorzenia te, mimo ze objawy ich mogą być bardzo
zbltżone,powinnybyć leczone w sposób różnyw celu osiąg-

€ |'!,'i'' *','",-€

Ryc. 4. Komórki chłoniaka olbrzymiokomórkowego (strzał-
W\Znacznie mniejsze od hepatocytóq z dużymi jądrami i nie-
wielkim rąbkiem cytoplazmy. Zawier ają azurochłonn e ziar -
nistości, otoczone przez jaśniejszą obwódkę cytoplazmy.
W preparacie dodatkowo występuje znacznego stopnia wa-
kuolizacja tłuszczowa hepatocytów. Barwienie May-Gruen-
walda-Giemzy. Powiększenie 500x
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nięcia sukcesu terapeutycznego. W grupie kotów doświad-
czalnych jedynie zastosowanie BAC jako dodatkowego
badania diagnostycznego pozwoliło na przeprowadzenie
odpowiedniej diagnostyki róznicowej. Nie mozna było
osiągnąć tego celu diagnosĘcznego na podstawie badania
klinicznego oraz standardowo wykorzystywanych badań
laboratoryjnych krwi i surowicy. Wprowadzenie dodatko-
wych oznaczeń, takich jak: rczdział frakcji lipoproteino-
wych surowicy krwi, oznaczenia stęzenia kwasów żółcio-
wych, pomocnych w tozpoznaniu pierwotnego stłuszcze-
nia wątroby (FHL) (6,7) zwiększało koszty diagnostyki
iwydŁużało jej czas. Te dodatkowe próby biochemiczne
nie sąrównież ujęte jako podstawowe w laboratoriach diag-
nostycznych.

Analiza porównawcza zmian aktywności enzymów
wątrobowego profi lu rnetabolicznego pomiędzy podgrupą
kliniczną FHL i N-FHL potwierdziła tezę o braku rnożli-
wości diagnosĘki pierwotnego FHL na podstawie jedynie
interpretacji wyników badań biochemicznych surowicy
krwi w powiązaniu z objawami klinicznymi. Po analizie
otrzyrnanych wyników lnozna stwierdzić, że FNA jest
metodą o l00% czułości i l00% specyficzności w diagno-
styce pierwotnego FHL kotow. Na uwagę zasługuje fakt,
ze metoda tapozwala na wykrycie schorzenia juz w śred-
nim stopniu zaawansowania, co pozwala na zdecydowa-
nie szybsze podjęcie prawidłowej terapii. Wg Willarda
BAC jest metodą ważnąi przydatnąw diagnostyce róż-
nicowej wielu chorob tego natządu,przy czym interpre-
tacj a obr azow cyto 1 o gi c znych p o c ho d zapy ch z pr zy p adków
FHL kotów powinna byc szczegolnie ostrozna i uwazna,
gdyz pojawiają się także wyrażne objawy stłuszczenia
w niektórych procesach naciekowych nowotworowych
wątroby.

Nalezy rowniez podkreślić ważny aspekt ekonomiczny
stosowania BAC w diagnosĘce pierwotnego FHL kotów.
Opierając się na własnych doświadczeniach oraz innych
autorów można stwierdzić, ze zastosowanie tego sposobu
diagnostycznego pozwala na ograniczenie wydatkow wła-
ścicieIa. Metoda jest prosta i relatywnie tania w porówna-
ILLI ze znacznle rozszerzoną di agnostyką biochemiczną. Po-
zwala równiez na szybki erozpoznanie FHL, co skraca okres
leczenia, ograniczając równiez koszĘ poniesione przez
właściciela. Przy czym, co znowu podkreślę, nie ma 100o%

pewnych markerów biochemicznych pozwalających na
zdiagnozowanie pier-wotnego FHL. Po zastosowaniu BAC
i postawieniu rozpoznania zwiększa się równiez wiarygod-
ność placówki lecznicze| w ktorej zwierzę poddawane jest
terapii, co rowniez ma niebagatelrry wpływ na marketing.
Prowadzi to w konsekwencji do działania typu: minimali-
zacja kosztów - skuteczność diagnostyki i leczenia (26).

Wnioski
l. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowajest w pełni specy-

ftcznąibardzo skuteczną metodą w diagnostyce różnico-
wej stłuszczenia wątroby u kotów, dodatkowo łączącąw
sobie niewielkąurazowośc i ograniczone koszty.

2. Podstawowe badanie kliniczne. badania hematolo-
giczne kl,wi i biochemiczne surowicy w poła.czeniu z do-
datkowymi, nieurazowymi metodami obrazowania (USG)
nie p o zwal aj ą na j edn ozrr ac zne r o zp oznanie pierwotne go
stfu szczenia wątroby kotow.

3. Wykonanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC)
ptzy podejrzeniu stfuszczenia wątroby u kotów jest ko-
nieczn e do ustal enia ostateczneg o r ozpoznanta.
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