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Praca oryginalna Original paper

Nadnercza s¹ wa¿nym narz¹dem uk³adu dokrewne-
go z uwagi na ich znaczenie w zachowaniu zdrowia
i ¿ycia organizmu, co jest zwi¹zane z dzia³aniem wy-
dzielanych przez ten gruczo³ hormonów. Ocena stanu
zdrowia nadnerczy w badaniu klinicznym psa jest
trudna. Charakterystyczne objawy kliniczne zwi¹zane
z nadczynno�ci¹ lub niedoczynno�ci¹ nadnerczy s¹
³atwe do rozpoznania dopiero w zaawansowanych
stadiach choroby. Stosowane w medycynie ludzkiej la-
boratoryjne metody w ocenie stanu funkcjonalnego
nadnerczy pozwalaj¹ce na wczesne wykrycie zaburzeñ
w wydzielaniu gruczo³u nie s¹ dostêpne w codziennej
praktyce lekarsko-weterynaryjnej.

Lipidoza komórek kory nadnerczy manifestuje siê
nadmiernym gromadzeniem lipidów w cytoplazmie,
które s¹ wyrazem zaburzenia ich metabolizmu, g³ów-
nie dotycz¹cego procesu steroidogenezy. Przyczyn¹
tego typu uszkodzenia komórek warstwy pasmowatej
i siatkowatej s¹ liczne czynniki chemiczne, których
efekt dzia³ania toksycznego jest nieswoisty i manifes-
tuje siê zaburzeniem procesu steroidogenezy (1).

Lipidoza komórek warstwy pasmowatej i siatkowa-
tej wystêpuje tak¿e w komórkach nadnerczy u ludzi

(4). Zmiany te mog¹ mieæ charakter wieloogniskowych
guzków zbudowanych z komórek o piankowatej struk-
turze cytoplazmy, spowodowanej gromadzeniem siê
lipidów. Nie stwierdzono zaburzeñ w funkcji nadner-
czy przy obecno�ci opisanych zmian. Podobne guzki
rozrostowe komórek kory nadnercza obserwuje siê
u ludzi, których wystêpowanie jednakowo¿ mo¿e byæ
zwi¹zane z nadczynno�ci¹ kory nadnercza w chorobie
Cushinga (2), tak jak ma to miejsce w chorobie Cu-
shinga u psów (1). Zarówno czêstotliwo�æ wystêpo-
wania lipidozy kory nadnerczy w populacji psów
w Polsce, jak i obraz histopatologiczny nie zosta³y do-
tychczas opisane.

Celem badañ by³o wykazanie obecno�ci i stopnia
nasilenia lipidozy komórek kory nadnerczy w wybra-
nej populacji psów.

Materia³ i metody
Nadnercza pochodzi³y od 50 psów, ró¿nej rasy, obu p³ci,

w ró¿nym wieku, poddanych badaniu patomorfologiczne-
mu w celu ustalenia przyczyny �mierci. Narz¹dy utrwalano
w 10% buforowanej fosforanami formalinie, zatapiano w pa-
rafinie i barwiono metod¹ rutynow¹ hematoksylin¹ i eozyn¹.
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Summary
The aim of this work was to evaluate the histopathological changes in dog adrenals with a special attention

to cortical-cell lipidosis. The routine histopathological examinations were performed in adrenals, which
were obtained post mortem from 50 dogs of both sexes, 1-22 years old. The research revealed the presence of
lipidosis in the cells of zona reticulosa, and/or proliferation of cortical cells. The type of proliferation was
variable, from simple hyperplasia related to hyperstimulation of the secretion of cortical cells up to benign or
malignant neoplasms. A special attention was paid to the lipidosis of cortex cells. This type of degenerative
changes results from disturbances in the cell lipid metabolism. The affected cells were observed in dogs older
than 1 year, and their number increased with the animal�s age. Lipidosis alone was found in 8% cases, in 16%
cases it was combined with hyperplasia of cortex cells, and in 30% cases it was accompanied by a neoplastic
growth. Pathological accumulation of cytoplasmic lipids may result from metabolic disturbances due to the
exposure to various toxic substances. The pathologic process may lead to the necrobiosis of cell nuclei. In
the adrenals examined, lipidosis affected the cells in zona reticularis. Lipidosis did not appear to be related
to the sex of the dogs, but the degeneration tended to increase in older dogs. It must be stressed, however, that
in about half the cases examined (36%) lipidosis was not observed in adrenals with hyperplastic or neoplastic
changes.
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W celu oceny stopnia nasilenia cha-
rakterystycznych zmian mikroskopo-
wych w komórkach kory nadnercza za-
stosowano czterostopniow¹ skalê od
�+� do �++++�. Badane psy podzielo-
no na piêæ grup wiekowych: I grupa
� do 1 roku, II grupa � 1-5 lat, III gru-
pa � 5-10 lat, grupa IV � 10-15 lat i gru-
pa V � powy¿ej 15 lat.

Wyniki i omówienie
W tab. 1, 2, 3, 4 i 5 przedstawio-

no wyniki oceny stopnia nasilenia
lipidozy w komórkach kory nadner-
czy poszczególnych grup wieko-
wych psów. W tabelach uwzglêdnio-
no zwi¹zek w wystêpowaniu opisy-
wanych zmian wstecznych z innego
typu zmianami histopatologicznymi.

Ryciny 1 i 2 przedstawiaj¹ pra-
wid³ow¹ budowê mikroskopow¹
kory nadnerczy. W fazie pocz¹t-
kowej zmiany zwyrodnieniowe/za-
mieranie komórek kory nadnercza
z charakterystycznym dla tego typu
uszkodzenia gromadzeniem sub-
stancji t³uszczowych dotyczy³y po-
jedynczych, rozsianych komórek
warstwy siatkowatej (ryc. 3) i by³y
obserwowane u psów z grupy II.
W 3 przypadkach zmiany te by³y
po³¹czone z obecno�ci¹ rozrostu
komórek warstwy pasmowatej lub
siatkowatej, a w jednym przypadku
z gruczolakiem warstwy siatkowa-
tej. U jednego psa lipidoza o �red-
nim stopniu nasilenia nie by³a zwi¹-
zana z wystêpowaniem innego typu
zmian histopatologicznych. W 3 przy-
padkach rozrostowi warstwy pasmo-
watej lub siatkowatej nie towarzy-
szy³a lipidosis komórek (tab. 2 i 6).
Podobnie w pozosta³ych grupach
wiekowych psów nie stwierdzano
wystêpowania wyra�nej zale¿no�ci
miêdzy wystêpowaniem lipidozy
a rozrostem komórek warstwy pas-
mowatej i siatkowatej lub obecno�-
ci¹ gruczolaków w tych warstwach.
I tak, w grupie III, na 15 psów w 2
przypadkach lipidozy o �rednim stop-
niu nasilenia wystêpowa³a bez roz-
rostu w komórkach warstwy siatkowa-
tej (ryc. 4); w 7 przypadkach z roz-
rostem i gruczolakami; a w 6 przy-
padkach rozrostowi komórek war-
stwy pasmowatej lub siatkowatej nie
towarzyszy³a lipidoza (tab. 3 i 6).
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Tab. 1. Wyniki badania histopatologicznego nadnerczy psów w wieku do 1 roku
(n = 6)

Tab. 2. Wyniki badania histopatologicznego nadnerczy psów w wieku od 1 roku
do 5 lat (n = 8)
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Tab. 3. Wyniki badania histopatologicznego nadnerczy psów w wieku od 5 do 10
lat (n = 16)
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Ryc. 1. Nadnercze psa � obraz struktury prawid³owej. HE
× 10

Ryc. 2. Nadnercze psa � obraz struktury prawid³owej w wiêk-
szym powiêkszeniu mikroskopu �wietlnego. HE × 20

Ryc. 3. Rozsiane zmiany w komórkach warstwy siatkowatej
o charakterze lipidozy (+). HE × 20

Ryc. 4. Skupiska komórek uleg³ych zwyrodnieniu o charak-
terze lipidozy (++). HE × 20

Ryc. 5. Lipidoza komórek warstwy siatkowatej o du¿ym stop-
niu nasilenia (++++). HE × 10

Ryc. 6. Lipidoza komórek warstwy siatkowatej z nekrobioz¹
j¹der komórkowych. HE × 40



Medycyna Wet. 2010, 66 (7)492

W grupach psów starszych w wiêk-
szo�ci przypadków lipidoza komó-
rek warstwy siatkowatej wystêpowa-
³a w �rednim lub du¿ym (ryc. 5) stop-
niu nasilenia (tab. 4 i 5). Tylko u jed-
nego psa lipidoza komórek warstwy
siatkowatej wystêpowa³a niezale¿nie
od rozrostu (tab. 4 i 6). Natomiast
u oko³o po³owy badanych psów roz-
rost komórek warstwy pasmowatej
lub siatkowatej wystêpowa³ bez rów-
noczesnej obecno�ci lipidozy komó-
rek nadnercza.

W przypadkach du¿ego stopnia
nasilenia lipidozy stwierdzano gru-
py komórek, g³ównie zlokalizowa-
ne w obrêbie warstwy siatkowatej,
których cytoplazma by³a ob³adowa-
na lipidami i wykazywa³y cechy za-
mierania (ryc. 6).

Lipidoza komórek kory nadnercza
pojawia³a siê u psów ju¿ w wieku
2 lat i nie zauwa¿ono predylekcji
w wystêpowaniu lipidozy od p³ci
psa. Nale¿y tak¿e podkre�liæ znacz-
nego stopnia osobnicze zró¿nicowa-
nie zarówno w wystêpowaniu, jak
i w stopniu nasilenia lipidozy obser-
wowane we wszystkich badanych
grupach wiekowych psów.

W tab. 6 przedstawiono sumarycz-
nie procent czêsto�ci wystêpowania
poszczególnych typów zmian histo-
patologicznych w ca³ej badanej po-
pulacji psów. Z tego przeliczenia wy-
nika, ¿e najczê�ciej, to jest w 30%
przypadków, lipidoza towarzyszy³a
chorobie nowotworowej kory nad-
nerczy, a w 16% przypadków � roz-
rostowi komórek czê�ci korowej

gruczo³u. Samoistnie lipidozê zanotowano w 8% przy-
padków badanych nadnerczy. Nale¿y jednak podkre�-
liæ, ¿e w 36% przypadków rozrost nie- i nowotworo-
wy nie by³ zwi¹zany z równoczesnym wystêpowaniem
lipidozy komórek kory nadnercza.

Lipidoza komórek kory nadnercza jest wyrazem pa-
tologicznego procesu gromadzenia cytoplazmatycz-
nych lipidów. Ten typ zmian mikroskopowych stano-
wiæ mo¿e efekt zaburzeñ w steroidogenezie i jest po-
wa¿nym problemem w patologii nadnercza. Uwa¿a siê,
¿e przyczyn¹ tego typu uszkodzenia komórek kory
nadnerczy jest ekspozycja na dzia³anie licznych sub-
stancji chemicznych, które powszechnie wystêpuj¹
w �rodowisku zwierz¹t i ludzi (3, 4). Wyniki badañ
mikroskopowych nadnerczy psów wykaza³y wystêpo-
wanie lipidozy komórek warstwy siatkowatej. Zmia-
ny te pojawiaj¹ siê u psów ju¿ w wieku powy¿ej jed-
nego roku. Jakkolwiek stopieñ nasilenia wyra¿ony licz-

Ryc. 7. Zawarto�æ substancji lipidowych w komórkach war-
stwy siatkowatej nadnercza o strukturze prawid³owej. Su-
dan × 40

Tab. 4. Wyniki badania histopatologicznego nadnerczy psów w wieku od 10 do 15
lat (n = 10)
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Tab. 5. Wyniki badania histopatologicznego nadnerczy psów w wieku powy¿ej 15
lat (n = 10)
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Ryc. 8 i 9. Lipidy w komórkach prawid³owych oraz w ogniskowo zmienionych patologicznie komórkach warstwy siatkowatej
nadnercza (gwiazdka). Sudan × 40

Ryc. 10. Gruczolak kory nadnercza psa. HE × 40

b¹ uszkodzonych komórek w badanym wycinku nad-
nercza by³ zró¿nicowany w obrêbie badanych grup wie-
kowych zwierz¹t, to jednak �redniego i du¿ego stop-
nia nasilenie lipidozy czê�ciej notowano u psów star-
szych, które przekroczy³y wiek 5 lat.

W badaniach nad wystêpowaniem zmian patologicz-
nych w nadnerczach ludzi stwierdzono, ¿e lipidoza
komórek kory nadnercza mo¿e byæ zwi¹zana z obec-
no�ci¹ guzków rozrostowych, zarówno w chorobie
Cushinga, jak i bez zaburzeñ endokrynowych towa-
rzysz¹cych tego typu proliferacji.

W nadnerczach badanych psów zmiany o charakte-
rze lipidozy komórek warstwy siatkowatej nie wystê-
powa³o w formie rozrostu guzkowatego. W zale¿no�-
ci od stopnia nasilenia zmian uszkodzone komórki by³y
rozsiane lub tworzy³y ma³e skupiska w�ród komórek
tej warstwy. W wyra�nie mniejszej liczbie przypad-
ków (8%) lipidoza stanowi³a jeden typ zmian patolo-
gicznych w badanym nadnerczu. Natomiast czê�ciej
zmiany te wystêpowa³y w powi¹zaniu z rozrostem lub/i
gruczolakami kory nadnercza. Ten typ zmian stano-
wi³, odpowiednio, 16% i 30% badanych przypadków.

W 36% przypadków badanych nadnerczy stwierdzo-
no wystêpowanie rozrostu i gruczolaków w warstwie
pasmowatej i siatkowatej, którym nie towarzyszy³y

zmiany patologiczne o charakterze lipidozy. Ten roz-
k³ad procentowy liczby przypadków poszczególnych
typów zmian patologicznych wskazuje, ¿e w etiopato-
genezie lipidozy bior¹ udzia³ takie czynniki, które
mog¹ byæ równocze�nie przyczyn¹ rozrostu i metapla-
zji nowotworowej komórek kory nadnerczy, jakkol-
wiek w równym stopniu zmiany te w badanych nad-
nerczach wystêpowa³y samoistnie.

Na podstawie przeprowadzonej
analizy wyników badañ histopatolo-
gicznych trudno uzyskaæ odpowied�
na pytanie, czy istnieje zale¿no�æ
miêdzy uszkodzeniem metabolizmu
komórek warstwy siatkowatej wyra-
¿onej patologicznym gromadzeniem
siê lipidów cytoplazmatycznych i ich
stymulacj¹ do proliferacji. Mo¿na
natomiast przypuszczaæ, ¿e omawia-
ne uszkodzenie stanowi wyraz dzia-
³ania licznych nieswoistych czynni-
ków, które upo�ledzaj¹ proces ste-
roidogenezy w tych komórkach.

Tab. 6. Wystêpowanie lipidozy, rozrostu i nowotworów komórek kory nadnerczy
we wszystkich grupach psów (n = 50; %)
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W warunkach fizjologicznych komórki kory nad-
nercza gromadz¹ w cytoplazmie lipidy, które s¹ wy-
korzystywane w procesie steroidogenezy. Efektem tych
w³a�ciwo�ci komórek kory nadnercza jest predyspo-
zycja do gromadzenia siê w ich cytoplazmie lipofil-
nych toksyn magazynowanych w cytoplazmatycznych
lipidach. Efektem cytotoksycznym toksyn, które s¹
magazynowane w lipidach, jest uszkodzenie meta-
bolizmu komórek nadnercza. W obrazie histopato-
logicznym wyrazem tych zaburzeñ jest pojawienie siê
zwyrodnienia t³uszczowego komórki, które w miarê
postêpu choroby mo¿e byæ powodem zamierania ko-
mórki.

Informacje dotycz¹ce tego procesu chorobowego
w nadnerczach psów s¹ raczej sk¹pe. Znane jest wy-
stêpowanie tego typu uszkodzenia po ekspozycji psa
na dzia³anie o,p-DDD (1).

W niniejszych badaniach nadnerczy psów brak by³o
danych, które pozwoli³yby na wskazanie dzia³ania
okre�lonych substancji toksycznych. Jakkolwiek sa-
moistne wystêpowanie lipidozy obserwowano w ma-
³ej liczbie przypadków, to jednak nasuwa to podejrze-
nie ekspozycji tych psów na dzia³anie tropowych dla
kory nadnercza substancji toksycznych.

Rozrost komórek kory nadnercza stanowi wyraz
kompensacji funkcjonalnej gruczo³u w odpowiedzi na
wzmo¿on¹ stymulacjê sekrecji. Zwyrodnienie komó-
rek gruczolaków/gruczolakoraków kory nadnercza
z charakterystycznym gromadzeniem lipidów cytoplaz-
matycznych jest powszechnie znane w patologii cz³o-
wieka (4).

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji mo¿-
na stwierdziæ, ¿e lipidoza komórek nadnercza wystê-
powa³a w komórkach warstwy siatkowatej, bez wy-
ra�nie zaznaczonej predylekcji do okre�lonej p³ci ba-
danych psów. W uszkodzonych komórkach obserwo-
wano cechy obumierania j¹der komórkowych, �wiad-
cz¹ce o zamieraniu zwyrodnia³ych komórek. Z uwagi
na fakt, ¿e warstwa siatkowata kory nadnercza wydzie-
la hormony p³ciowe, wydaje siê wskazane podjêcie
dalszych badañ nad wystêpowaniem ewentualnej za-
le¿no�ci miêdzy stopniem uszkodzenia komórek tej
warstwy a wystêpowaniem chorób uk³adu rozrodcze-
go u starszych psów. Przemawia za tym do�æ wysoka
czêstotliwo�æ wystêpowania lipidozy komórek nadner-
czy stwierdzona w wybranej populacji psów.

Przedstawione zmiany histopatologiczne w struk-
turze mikroskopowej komórek kory nadnerczy psów
ze szczególnym uwzglêdnieniem wystêpowania lipi-
dozy stanowi¹ oryginalne opracowanie.
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