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A case of cholangiocaloinoma in a goose

Summary

The article describes the case of well-differentiated cholangiocarcinoma in a 2-year o|d goose. Gross patho-
logical examinations revealed the presence of large, firm, yellow-grey nodules scattered throughout all the
liver lobes. Histopathology examinations exposed a neoplasm composed of structures resembling bile ducts
and irregularly arranged cells in the form of nests. Lesion areas were either well delineated from adjacent
hepatic tissue or infiltrated deeply into the parenchyma of the organ. Mitotic figures were observed in the
epithelial cells.
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C ho l angio c arcinoma (cholangiocellular carcinoma,
biliary carcimoma, bile duct carcinoma) - sklasyfiko-
wany (4) jako nowotwór złośliwy wlrvodzący się z ko-
mórek nabłonka przewodów zółciowych, częściej
występujący u ssaków, niezmiernię rzadko był odno-
towywany u ptactwa, zarówno domowego, jak i dzi-
kiego, Stwierdzano go u kaczęk (7), gołębi (13), fla-
mingów (I2) czy paplg amazonskich ( 1 0). W piśmien-
nictwie brak jest opisu tego typu nowotworu u gęsi,

Gęsi stano wią najw ażniej szy produkt eksportowy
p o 1 skie go drobiarstw a. W zw iązl<l z Ęm, w o statnich
latach nastąpiła zrraczna intensyfikacja tej gałęzipro-
dukcji. Choroby wirusowe, aw szczegolności choro-
ba Derzsyego, nadal stanowią największe zagrożenie
dla tego gatunku ptakow. Natomiast występowanie
choróbocharaktęrzenowotworowymdoĘchczasrzad-
ko notowano u drobiu wodnego.

Celem pracy była charakterystyka patomorfologicz-
nazmianw wątrobie padłej gęsi,

Materiał imetody
Ptaki. Materiał do badania pochodził ze stada reproduk-

cyjnego gęsi rasy biała kołudzka ltczagego około 600 pta-
kow. Gęsi w trakcie pierwszego sezonu nieśnego odcho-
wywały się prawidłowo i byĘ zywione mieszanką pełno-
porcjową pTzęznaczoną dla tego typu gatunku drobiu.
W trakcie drugiego sezonu nieśnego nastąpił znaczny
wzrost padnięć ptaków Zastosowan a terapla antybiotyko-
wa nie spowodowała poprawy stanu zdrowotnego stada.
W trakcie badania sekcyjnego padłych gęsi, zaobserwowa-
no w niektórych przypadkach występowanie w wątrobie
zmian prawdop o dobni e o char akter ze now otworowym.

Badanie histopatologiczne. Do badania histopatologicz-
nego pobrano chorobowo zmienionąwątrobę 2-letniej gęsi.
Wycinki zróżnych miejsc narządtt utrwalano w l)Yo zbu-
forowanej fomalinie. Następnie sporządzano z nich skraw-
ki parafinowe, które barwiono hematoksyliną i eozyną.

Wyniki iomówienie
Badanie makroskopowe. Rozległe, barwy żoho-

szarej i spoistości tęgiej guzy, obejmowaĘ wszystkie
pŁaĘ narządu (ryc. 1 ). Naj częściej byĘ one dobrze od-
graniczone, chociaż czasami granica ta ulegała
w mniejszym lub większ5lm stopniu zatarciu. Na zwyk-
le gładkiej powierzchni glzów,można było dostrzec
niekiedy kraterowate zagłębienia. W głębszych miejs-
cach ich przekroju widoczne byĘ ogniskarozmięka-

Ryc. 1. Obraz zmienionej wątroby gęsi
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Ryc. 2. Utkanie przypominające przewody żółciowe. Barwie-
nie HE, pow.200 x
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Ryc. 3. Obecność śluzu w świetle ,,przewodów żółciowych".
Barwienie HE, pow. 100 x

HE, pow. 630 x

Ryc. 6. Obfite pokłady łącznotkankowe w obrębie utkania
nowottvorowego. Barwienie HE, pow. 100 x

nia. W sąsiedztwie gvzów występowały roznej wiel-
kości wylewy krwawe.

Badanie mikroskopowe. Badaniem mikroskopo-
wym wycinków wątroby stwierdzono obecnoŚĆ roz-

Ryc. 5. Wyraźne odgraniczenie utkania ,,o*oa*o.o*l*o oU

miąższu wątroby. Barwienie HE, pow. 100 x

legĘch obszarów zmienionej chorobowo tkanki, w któ-
rej o sadzone był struktury gruczołowopodobne. Stnrk-
fury te, najczęściej nieregularneiróżnej wielkości, po-
przedzielane pasmami tkanki łącznej, występowały
jako ptzybierające różnorodne kształty skupiska ko-
mórek lub, w przew ażającej mlęr ze, p od p o staci ąprzy -

p ominaj ąc ą wewnątrzwątrobowe przewo dy zółci owe
(ryc. 2).Przewody te wysłane byĘ nabłonkiem sze-
ściennym lub walcowatym (typowy dla prawidłowych
przewodów żołciowych), ktory w wielu przypadkach
nie był jednak nabłonkiem jednowarstwowym, lecz
składał się z kilku, często nierównomiernie tozmlęsz-
czony chwarstw. Swiatło przewodów wlp ełnione było
często śluzem (rys. 3) wydzielanym przez komorki
nabłonka. Natomiast nie obserwowano w żadnym
przypadku obecno ści żołci. Spotykano równi eż figury
podziałów mitotycznych (ryc. 4). Zmtentone obszary
były zv,rykle ostro odgraniczone od sąsiedniej tkanki
wątroby p a smami Łąc znotkankowymi (ryc. 5 ), ktorych
szczegolnte obfite pokłady obserwowano w central-
nych częściach zmian nowotworoł\ych (ryc. 6), Jed-
nakżę występowały także miejsca, gdzie stwietdzano
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Ryc. 7. Naciekanie nowotworowe w głąb tkanki wątroby.
Barwienie HE, pow. 100 x

penetrację nowotworową w głąb miąższu przyblera-
jącą formę naciekania (:ryc. 7).Przyległa tkanka wą-
troby była zwykle silnie przekrwiona oraz ulegała mar-
twicy. Obszary martwicy spotykano równiez w obrę-
bie utkania nowotworowego. Opisane zmiany pozwa-
lają sklasyfikować nowotwór jako dobrze zrożnico-
wany cholangiocarcinoma, a histologicznie są one cha-
rakterystyczne dla raka gruczołowego (2, 4, 6, 8, 9, 1 3).

Z uwagt na rzadkie występowanie nowotworów
u drobiu wodnego, a nowotworow wyłvodzących się
z komórek n abłonka pr zewo dów żołc iowych w szczę -
gólności, opisany przypadek wydaje się interesujący,
zvvłaszcza dla patomorfologow. Trudno jest wyciągnąć
konkretne wnioski na temat etiologii omawianego
przypadkv W piśmiennictwie wśrod najczęstszych
przyczynraka wątroby u ptaków wymienia się wirusa
zap alenta wątroby typu B or az zatnlci e afl atoksynami
(1). W przypadku ssaków wspomina się tu o wptywie
hotmonów w następstwie usunięcia jajników (3), za-
rażęnia przryraml(11), jak równiez zatnrc chemika-
liami np. nitrozoaminami (5), Ogólnie wiadomo, ze
przewlekłe zapalenia, ntęzależntę od przyczyn rów-

l1l

nież stymulują zwiększoną proliferację komórek na-
błonka, co moze ułatwiać rozwoj procesu nowotwo-
rowego.

W omawianym przypadku cho langio carcinoma
u gęsi, nie mozna wykluczyó zatrucia substancją che-
mlcznąobecną w danej partlt paszy, gdyz opisywany
przypadeknie był odosobniony i podobne zmiany ma-
kroskopowe byĘ obsetwowane u kilku ptaków zę sta-
da reprodukcyjnego. Poniewaz nie wykonywano in-
nych badań laboratoryj nych, można przypuszczać, że
prawdop o d obnąpr zy czyną choroby gęs i mo gło by ć za-
trucie mikotoksynami, np. aflatoksyną która przejścio-
wo znalazła się w pojedynczej partii paszy. Po zmia-
nie paszy nie obserwowano dalszych padnięć ptaków.
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STAN Z.AKAZ,NYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE
według danych Głownego lnspektoratu Weterynarii w marcu 2005 r.-)

'1. Wściekliznazwierząt dzikich - wystąpiła w 3 województwach: podkarpackim (1-1), warmińsko-
-mazurskim (1-2) i wielkopolskim (1-3). Zanotowano ją u 5 lisow i 1 jenota.

2. Wściekliznazwierząt domowych - wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskim (1 -1).Za-
notowano ją u 1 sztuki bydła.

3. BSE - stwierdzono w 5 województwach: dolnośląskim (,1-1), łódzkim (1-2), mazowieckim (1-1),
podkarpackim (1-1) i wielkopolskim (1-1).

4. Wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych - wystąpiła w województwie małopol-
skim (1-1) i wielkopolskim (1-1).

*) W nawiasach podano liczbę powiatów i rniejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym.


