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Sumrnary

The neurological symptoms; treatment and neuropathology of primary, gliosarcorrla, ilr a do.§,,and
carcinoma tubulare mammae, with secondary lung and brain metastases in a7-year-old dog ted. The
primary CNS tumor was pinkish-white, soft, with a large (2.5 x 1.3 cm) diameter, located in the subarachnoid
space of the brain stem. Histological examination revealed a mixed character of the tumor (glio-mesenchymal)
resembling gliosarcoma. This CNS tumor is associated with neurological symptoms and epilepsy. The other
tumor, in the 7-year-old dog; was diagnosed as carcinoma tubulare mańńąe with ńetastases in the lungs,'and
brain, and small areas of demyelization in the brain (near the lateral ventriculi), and in the white matter of the
cerebellum. The presented cases of neoplasia in dogs with a manifestation of seizure activity and neurological
symptoms indicate the necessity for performing wide diagnostic procedures. A dog patient with neurological
symptoms should"always be' suspected of brain neoplasia disease, while cases with mammillą tumor might
indicate secondary metastasis to the central nervous system.
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Choroby nowotworowe stanowią ważny problem
w patologii ludzi i zwierząt. Zainteresowanie proble-
rnatyką nowotworów jest duze, głównie w aspekcie
p ato l o gi i p orownawc zej i tałźe ze w zględów pr akĘ cz-
nych. Szczegolne znaczenję ma badanie procesow no-
wotworowych u psów i kotów. Badania nowotworów
u psów prowadzone w różnych ośrodkach w Polsce
w ykazaĘ dużą zap adalno ś ć tych zwi er ząt, szcze gol-
nie w wieku powyzej J lat, zę szczytem zapadalności
przypadającym na 10 lat. Nowotwory stwierdzano
u mieszańców, bokserów, pudli, owczarków niemiec-
kich i spanieli. Gruczoł mlekowy i skóra to narządy,
w ktorych nowotwory występująnajczęściej. Na tere-
nie Dolnego Sląska wykazano niemal dwukrotny
wzrost zapadalności na nowotwory psow młodycĘ co
pr zemaw ia za c or az wcze śniej s zy m o ddziaĘwaniem
licznych czynników spr zy jających kanc ero genezie ( 8 ).
Dane piśmiennictwa z zaktęsu medycyny weteryna-
ryj nej, j ak i z zak r esu medycyny ludzkiej w skazuj ą że
patogeneza i etiologia nowotworów u ludzi tzwterząt
jest podobna. Wyniki badań Łopuszyńskiego i wsp.
(6) wykazały, że nasilenie proliferacji ocenione na
podstawie ekspresji PCNA w nowotworach złośliwych
gruczoŁa mlekowego sukzależy od rodzaju i typu hi-
stologicznego nowotworu, a ekspresja PCNA korelu-

je z histologicznązłośliwością co moze bycprzydat-
ne w rutynowych badaniach.

Nowotwory pierwotne ośrodkowego układu nerwo-
wego (oun) u psow i kotow spotyka się dość często
(14, 15). Wtóme, przerzutowe nowotwory do tkanki
netwowej stwierdza s i ę wyj ątkowo. U ludzi przer zuty
do oun daje: rak płuca (35%), piersi (20%), częrniak
skory 00%\ rak nerki (10%) i jelita grubego (5%).
Chłoniaki ibiałaczki rozsiewają się zwykle do opon
i szerządrogą pĘnu mózgowo-rdzeniowego ( 1 3).

Celem oplacowania było przedstawienie przebiegu
Ięczeniachoroby neurologicznej u dwoch psow, w kto-
rego wyniku okazało się, ze jest to pierwotny i wtórny
przerzltowy nowotwó r mózgu.

0braz p]zypadków

Przypadek 1.

Pies rasy pudel, płci zeńskiej do piaJego roku zycia był
regulamie szczepiony i odrobaczany komercyjnymi prepa-
ratami weterynaryjnyrni. W 1l. roku życta na rogówce le-
wego oka stwierdzono zmętnienie. W leczeniu zastosowa-
no Gentallycini gtt. ophtalam. Po miesięcznej absencji
pacj enta, m i mo podj ętej terapii antybiotykowej, rozwinęło
się zapalenie gałki ocznej Qlanophthalmitis siłlistra). W te-
rapii zastosowano pIepalaty: Neomycyna ung., Flucon gtt.
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ophtalam.'|', Conrere gelo, Rutinoscorbin drag". Po konsul-
tacji okulistycznej wykonano kontrolne badania krwi, w któ-
rych określono liczbę leukocytów oraz stęzenie glukozy.
Stwierdzono podwyzszoną liczbę leukocytów ( 17,6 tys./ml).
Poziom glukozy był prawidłowy. Pies był okresowo niepo-
słuszny, agresywny, wykazywał stany lękowe. Miał zmienny
apetyt i trudności w pobieraniu pokarrnu. Ogólny stan zdro-
wia psa oceniono na dobry. W ciągu pięciu następnych mie-
sięcy nasiliĘ się problemy zprzyjmowanietn pokarmu. Zwlę-
rzę katmiono łyżką lub z ręki, W badaniu klinicznym stwier-
dzono asymetrię sylwetki głowy spowodowaną częściową
atrofią mięśni skroniowego lewego i mięśni żwaczy lewej
strony oraz asymetrię j ęzyka. J ęzyk początkowo opadał pra-
wostronnie, po dwóch miesiącach wskutek zaniku wykazy-
wał asymetrię lewostronną, Właściciel ponownie infonno-
wał o stanach zaburzeńnastroju i zachowania psa w postaci:
zło śliu,ości, gry zienia przedmiotów codz ienne go uzytku,
mebli, dyr,vanów, braku posłuszeństwa.

Badanie neurologiczne (2, 4, l0, 11) wykazało zmienny
stan świadomości pomiędzy nadpobudliwym. opanowanylTl
a depresją. Sposób poruszania pozomie był prawidło\\ry, po
wykonaniu prób czynnościowych: zacieśniania zakręcania,
chodzenia z opaskąna oczach, chodzenia po schodach zano-
towano zaburzenl,a koordynacji i równowagi. \Ą'ykazano
opozniony, lewostronny odruch korektury śrł,iadczasy o za-
burzeniach w czuciu proprioceptywnym. Odruchy seg1llen-
towe były zachowane. Badanie nerwów czaszkowych wyka-
zało brak reakcji umiejscowienia wzrokowego lewostronne-
go, lewostronnego odruchu zagr ożenia, l ewostronną atrofi ę
mięśni skroni l żlxaczy. Zastosowano terapię preparatell ste-
tydorł,ym, deksametazon (Dexafofii), antybiotykowa. amok-
sycy|ina z kwasem klawulanowym (Synulox-) oraz suple-
merrtacj ę wit al. in z grupy B (Catosal:o . Comb i vit o 

). W czwar-
tym dniu terapii stwierdzono nieznacznego stopnia poprawę.

Po okresie dalszych siedlniu rniesięcy pies ,w1l|ą62ni.

przyjmował papkowaty, rozdrobniony pokarm, Po raz pierw-
szy odnotowano pojawienie się okresowych napadóu, drgaw-
kowych z tendencją do wzrostu ich częstotliwości. Ponow-
nie przeprowadzono róznicowe badania lrenatologiczne
i biochemiczne surowicy krwi, w których uu,zględniono: licz-
bę erytrocytów, wskaźnik hematokry-tu, stęzenie hemoglobi -

ny, liczbę leukocytów ztozbicięm na frakcje leukocytarne,
aktyrvnośó transaminazy alaninowej, asparaginianowej i fos-
fatazy alkalicznej, a równiez stęzenie mocznika, kreatyniny.
alnoniaku, glukozy, białka całkowitego, wapnia. ntagnezu.
chloru, sodu. potasu (3. 17). Badane wskazniki byĘ rł, nor-
mie, a jedynie wykazano nieznacznego stopnia leukocytozę
(16,5 tys./ml).

W badaniu neurologicznym stwierdzono: ztnienny stan
świadomości, nieprawidłowe zachowanie, zmienne nastro-
je, agresję, brak koordynacji poruszania się z oscylacją le-
wostronną przy użyciu wyzej wymienionych prób czynnoś-
ciowych, opóźniony odruch korektury lewostronny, prawid-
łowe odruchy segmentowe, lewostronną atrofię umięśnienia
twarzy, szczególnie mięśni żu,aczy, brak reakcji umiejsca-
wiania wzrokowego lewostronnego, lewostronny brak odru-
chu zagrożenia, niewymuszony oczopląs poziomy.

Zalecona podawanie środkow przeciwdrgawkorłych; Phe-
nobarbitalum w dawce 4 mglkgldzteń, podzielone na dwie
dawki (Luminalum3]), po których napady padaczkowe ustały
na okres 7 tygodni. Dodatkowo zalecono terapię antybioty-
kową; sulfadiazyna z trimetoprirnem (Sul-Tridino) oraz su-
plementację witamin z grupy B (Combivit'u) w dawkach za-

lecanych przezprodlcentów. Ze względu na niewielkie iloś-
ci zjadanej karmy zalecono podawanie wysokoenergetycz-
nych diet pod postaciąpapek.

Po upływie dwóch miesięcy pies, wchodząc na schody,
upadł, wykazuja.c objawy piramidowe. Klinicznie wykaza-
no: brak świadomości, napady drgawek epileptoidalnych
z charakterystycznymi lewostronnymi ruchami śrubowymi
przez tułow i poziomy oczopląs. Do badań pobrano płyn
mózgowo-rdzeniowy z nakŁtlcia potylicznego w ilości 4 ml
przy użyciu igĘ typu Yale Spinal 0,7 x 40 mrn.

W klinicznej diagnostyce roznicowej uwzględniono: pro-
ces nowotwolowy zlokalizowany w obrębie kory mózgu,
komór mozgu, dokomorowy wylew krwi, lewostronne zapa-
lenie nerwów czaszkowych II, lll, VI i VII i idiopatyczną
padaczkę. (2-4, 10, 1 l, l 7).

Powazny stan pacjenta, brak poprawy w leczeniu, niepo-
myślne rokowanie skłoniły właściciela do podjęcia decyzji
o eutanazji psa.

Przypadek 2

Pies rasy sznaucer olbrzym, płci zeńskiej, do siódmego
roku zycia był regularnie szczepiony i odrobaczany komer-
cyjnymi preparatamiweterynaryjnymi. Do tej pory nie cho-
rorł,ał przew|ekle i zachowywał ogólnie dobry stan zdrowia
i kondycję. W wieku lat pięciu zauważono niewie|ki, l -2 cm
rozrost gttzowaty na listwie mlecznej na wysokości pierw-
szej i drugiej pary sutl<a, Fakt ten został przez właścicieli
zignorowany, W wieku lat siedmiu u psa pojawiły się pierw-
sze objawy nelwowe manifestujape się nadpobudliwością
i okresową agresją, Właściciele zauważylri równiez proble-
my z clrodzeniem, szczególnie w zakresie tylnych koliczyn.
Po okresie tygodnia pojawiły się u psa drgawki epileptoidal-
ne. Zostało pod.lęte leczenie preparatami przeciwdrgawko-
wymi, phenobarbitalum w preparacie Luminalum", po któ-
rym uzyskano trz.vdnio\ł,ą poprawę. Przez następne dwa
tygodnie następorł,ało powoli postępuja.ce pogorszenie z wy-
stępowani enr obj awów a gresj i, nadpobudliwości i powtarza-
jącymi r-rapadami ataksji. Właściciele zdecydowali się na kon-
sultacj ę neurologiczną.

W badaniu ogolnym stwierdzono przekrwienie błon ślu-
zorł,vch, tachy,pnoe do 23 oddechów/min., temperaturę
39,4"C,tachykardię, prawidłowy czas wypełniania naczynio-
wego, powiększone węzły clrłonne zuchwowe.

W badaniu neurologicznym stwierdzono prawidłową świa-
domośc; pacjent reagował na otoczenie. właścicieli i leka-
rza. Stan psychiczny nadpobudliwy zwyrażnąagresją o cha-
rakterze histelycznynr w stosunku do zwierząt i niektórych
ludzi. Sposób chodzenia był wyraźnie nieskoordynowany,
ataksja o charakterze prawostronnym. chodzenie po okręgu
W prawą Stronę.

Wśród reakcji postawy i postury stwierdzono reakcje osła-
bione lewostronnie, nieobecne prawostronnie, taczkowanie
przednie prawidłowe, tylne osłabione, umiejscawianie doty-
kowe prawidłowe. Odruchy segmęntowe wszystkich kończyn
zachowane. W badaniu nel.wólv czaszkowych stwierdzono
zaburzęnia nerwu l,ll, III, VII.

\ń/vkonano równiez badanie kardioiogiczne (EKG serca),
w którym wykluczono drgawki pochodzenia kardiogennego
(3,1I,17). Zdjęcie cyfrowe RTG czaszki w rzucie bocznym
i strzałkowym równiez nie wykazało zmian w strukturach
kostnych czaszkt i kręgów szyjnvch CI,C2.

Zdecydowano się na dożylną formę podawania phenobar-
bitalu: 2 mglkg dwarazy dziennie oraz bromek potasu (brom-



mium potasium) doustnie 30 mg/kg dziennie w dawce po-
dzielonej jako roztwór 20oń soli.

Pobrano pĘn mózgowo-rdzeniowy (PMR), w którym ple-
ocytoza była w normie, poziom białka uległ podwyższęniu.
blisko dziesięciokrotnie do 2,1 glL (norma 0,25 glL). Po-
ziom glukozy uległ obnizeniu i wynosił 2,25 mmolll (nor-
ma2,96-5,36 mmol/l). Tak wysoki poziom białka przy jed-
noczesnej normalnej pleocytozie obserwuje się głównie
w schorzeniach nowotworowych w zakresie ośrodkowego
układu nerwowego. Obnizenie poziomu glukozy występuje
podczas toczącego sięprocesu zapalnego w obrębie oun (l,
2,4, 16).

W celu opanowania procesu zapalnego oraz prewencyj-
nie po zabiegu pobrania PMR do terapii przeciwdrgawko-
wej dodano: sterydowy środek przeclwzapalny dexamethaso-
ne (Dexasone'D) w dawce 2 mglkg l! Su|fadiazyna25 mgkg
+ Trimetoprim 5 mg/kg IV (Sul-Tridin'D), przeciwobrzęko-
wo furosemidum 3 mglkg połowa IV, połowa lM, thiami-
num pyrophosphoricum 50 mg IV (Cocarboxylasum), suple-
mentację witamin z grupy B oraz witaminę E. Terapię anty-
biotykową oraz witaminową stosowano przeznastępne 8 dni,
preparat sterydowy podawano przez 6 dni. W drugim dniu
terapii zanotowano obnizenie temperatury (37,5"C), wyrów-
nanie oddechu i pracy serca, Suka nadal była pobudzona
z tendencją do obrotów w prawą stronę. Czwartego dnia te-
raptiwykazywała mniejsze pobudzenie w stosunku do stanu
początkowego, nadal utrzymywały się zaburzenia chodu
i równowagi oraz ataksja prawostronna. Wszystkie te obja-
wy oceniono na mniejszego stopnia niz w dniu przyjęcia do
leczenia. W reakcjach posfury i postawy wykazano: opóż-
nienie korektury łapy prawej przedniej, brak prawej tylnej,
skakanie na jednej kończynie, taczkowanie, skakanie na
dwóch bocznych kończynach zachowane lewostronnie, osła-
bione prawostronnie. Odruchy segmentowe zachowane we
wszystkich kończynach.

Siodmego dnia terapii ponownie przeprowadzono bada-
nia krwi, w których stwierdzono jedynie podwyzszony po-
ziom transaminazy a|aninowej (GPT l04 U/l) oraz fosfata-
zy alkalicznej (AP -254 U/l), co uznano zareakcjęorganiz-
mu na terapię preparatami sterydowymi. Ponowne badanie
PMR wykazało dalsze podwyzszenie wartości białka: 3,3 glL
oraz obniżenie stęzenia glukozy do 2,I7 mmol/L.

Pacjent jednak wykazlłvał postępującą poprawę, do dzie-
wiątego dnia terapii nie stwierdzono napadów drgawkowych,
świadomość oceniono na prawidłową bez objawów nadpo-
budliwości. Reakcje wzrokowe ulegĄ poprawie: pacjent nie
reagował prawostronnie na test z watą jednak reakcja obron-
nabyŁa zachowana i bezbłędnie znajdował drogę z ciemne-
go pomieszczęnia do jasnego wyjścia. Sposób chodzenia
wykazywał niewielkiego stopnia zachwiania równowagi na
prawą stronę, pacjent jednak był w stanie samodzielnie wy-
konać wszystkie czynnoś ci ftzjologiczne ( edzenie, picie).

Nie stwierdzono anomalii w zakresie morfologii krwi.
W badaniu biochemii krwi wykluczono: encefalopatię wą-
trobową nerkową cukrzycową zaburzenia stęzenia wapnia,
magnezu (2-4, l0, l 1, 17).

Dziewiątego dnia terapii zanotowano silny atak epileptio-
dalny, po którym stan pacjenta uległ zdecydowanemu
pogorszeniu. Pies przez kolejne trzy dni bezwolnie oddawał
mocz i kał, był osłabiony, nie reagował na odwiedziny
właści ciel i, miał problemy z utrzy manl,em p ozy cJl stoJ ąceJ .

Z powodu braku poprawy zdecydowano o eutanazji pa-
cJenta.

Metody badań
Przeprowadzono badania sekcyjne obu psów, zeszczegóI-

nym uwzględnieniem badania sekcyjnego ośrodkowego ukła-
du ner-wowego. Zmienione tkanki pobrano, utrwalano i bar-
wiono H-E. Mózgowie oceniano makroskopowo u obu psów.
Po utrwaleniu pobierano wycinki wedŁug schematu badań
stosowanych w pracowniach neuropatologicznych, utrwalo-
no w 10% formalinie, bloczki rutynowo zatopiono w parafi-
nie. Wykonane skrawki topograficzne mózgowia barwiono
H-E, met. Nissla.

Wyniki i omówienie

U psa pudla wykazano rozstrzęhprawej komory ser-
ca, pylicę węglową zanik mięśnia skroniowego lewe-
go. W badaniu oun stwierdzono guz podstawy mózgu,
lekko przewężony w środku, w kształcie walca - przy-
p ominał or zech arachi dowy w skorupce, był p ołąc zony
z oponąmiękką wrastał do przestrzeni podpajęczynow-
kowej. Glzrozciągał się od struktur mostuYarola,przez
Euz szary (tuber cinereus) i lejek przysadki mózgowej
do skrzyzowania nerwów wzrokowych (chiasma ner-
vorLlm opticorum), uciskając struktury pnia mózgu,
naczynia krwionoŚne i nerwy czaszkowe głównie VI,
ilI i il (ryc. 1).Na przekroju był barwy szaro-różowej.
Układ komorowy mózgu był nieznacznie poszerzony.
Histologicznie był to gllzmieszany glej owo-me zynchy -
malny. Część glejowa odpowiadała utkaniu glejaka
(glioblastoma), a częśc mezynchymalna mięsakowi
(s a r c o m a) . Glz w zr astał do pr ze str zen i p o dp aj ę czy now -
k owej n ac i ekaj ąc o, był b o gatokomórkowy, w ykazyw ał
wyr ażny pol imorfizm, atypi ę komórek, hiperchromaz-
ję jąder i obecność ognisk martwicy. Figury podziału
były częste (ryc.2 A, B, C). Cechącharakterystyczną
była jego budowa histologiczna: na obwodzie guza
wyrażna przew aga komórek wydłuzony ch oraz bogac-
two włókien retikulinowych i kolagenowych w zrębie.
Pęczki włókien tworzyły układy równoległe i często
przeplatały się. W części środkowej guza dominowały

Ryc. 1. Z|okalizowany podnamiotowo nowotwór mózgu, pies,
pudel, lat 12



komórki astrocytarne. Szczególnie
przerosłe astrocy§, o §pie gemistocy-
tow były dobrze widoczne (ryc.2 C).
Rozrosty naczyniowe spotykano w sa-
mym guzle oraz w pasre pogranlcznym
poza naciekiem nowotworu. Sciany
bujnego podścieliska naczyniowego
skłonne były do zwyrodnienia szklis-
tego i łatwo pękały.

W diagnosty ce r ożntcowej glej ako-
mięsaka uwzględniono równiez: mię-
sakowatość opon, glejakowłokniaka
(gl ioJi b roma) i obłoniaka (haeman gi o -
pericytoma) (5, 9, 15, 16).

U sznaucera badaniem sekcyjnym
stwierdzono zmiany nowotworowe
sutka pierwszej i drugiej pary, E|lz
nowotworowy węzła chłonnego śród-
piersiowego i pojedyncze, płaskie guz-
ki nowotworowe barwy szaro-żołtej
umiejscowione pod opłucną i w miąz-
szu płata podstawowego lewego płu-
ca. Rak przewodowy sutka (carcino-
ma tubulare mammae) wywodził się
z nabłonka przewodow mlecznych,
którego komorki intensyłvnie wydzie-
lały prawdopodobnie mucynę (ryc. 3).
Podobne utkanie raka wykazano
w mózgu, wpfucach, węźle chłonnym
śródpiersiowym. W płacie ciemienio-
wym mózgu stwierdzono ognisko
przerzltowe, średnicy l mm, o typo-
wym utkaniu kanalikowym (ryc. 3 B). Ponadto w móz-
glimóżdżku występował stan gąbczasty (status spon-
giosus) i poszerzenie przestrzeni okołonaczyniowych
świadczape o obrzęku mozgu. W warstwie podopono-
wej i istocie białej płata ciemieniowego, w sąsiedztwie
komór bocznych stwierdzono roz|egłe ogniska demie-
linizacji istoty białej z obecnością nielicznych makro-
fagow. W jądrach podstawy móżdżku notowano rów-
nteż zmiany obrzękowe, głownie warstwy komórek
Purkinjego, ogniskowy zanikkomórek tej warstwy i ko-
mórek warstwy ziarnistej. W istocie białej móżdżku
wykazano rozległe ogniska demielinizacji włokien.
Zmiany demi el irrizacyj ne dotyc zyły r ówniez aksonów
i stoty b i ałej w o dcinku l ędźwiowo-kr zy żow y m r dzenia
kręgowego.

Opisane przypadki nowotworów oun psów, którym
towarzyszyły objawy neurologiczne ze stanami napa-
dowymi o Ęp i e padaczki wskazuj ą na koniecznoś ć szer -
szego postępowania diagnostycznego. U psów z obja-
wami neurologicznyminależy zawsze mieć na uwadze
pierwotny nowotwór mózgtl, a w przypadkach rozpo-
znanego raka sutka na|eży także uwzględnić przerzlt
tego nowotworu do mózgu.
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