
PRZEWODNIK... WETERYNARIAWPRAKTYCE

58 www.weterynaria.elamed.pl
LIPIEC-SIERPIEŃ•4/2008

drElisabethMüller

żemaonapodłożegenetyczne.Histiocy-
tozaskórnaniezawszemusirozwinąćsię
whistiocytozęukładowąiniekażdahi-
stiocytozaukładowaobjawiasięuszko-
dzeniamiskóry.Wprzypadkuobuscho-
rzeń prognozy możliwe są dopiero po
pewnymczasie,gdyżobaschorzeniapo-
stępująpowoliiwymagajądługotrwałego
leczeniaimmunosupresyjnego.Wlecze-
niustosowanozpowodzeniemtakieleki,
jakCyclosporinAczyLeflunomid.

Mięsakhistiocytarnymiejscowy
Zmiana ta jest rodzajem szybko wzra-
stającej neoplazji występującej często
wobrębieskóry,tkankipodskórnejbądź
w tkankach miękkich kończyn. Scho-
rzenietomożejednakatakowaćrównież
innenarządy.Mięsakhistiocytarnyoza-
sięgumiejscowymobserwowanyjestnaj-
częściejuberneńskichpsówpasterskich,
retrieverówirotweilerów,przyczymnie
stwierdzono szczególnych predyspozy-
cji uwarunkowanych wiekiem czy też
płcią psów. Wszelkie prognozy wyma-
gająostrożności isągorsze, jeżeliusu-
nięciezmianynastąpiłopóźno.Znacznie
lepiejrokująprzypadki,wktórychistnie-
jemożliwośćusunięcia znacznej części
zdrowejtkanki.

Mięsakhistiocytarnyrozsiany
(wcześniejszanazwa:
histiocytozazłośliwa)
Nazwą tą określa się wieloośrodkową
postaćopisanegowcześniejmięsakahi-
stiocytarnego.Obserwujesięformyprze-
rzutowe,zakładasięrównież,że istnie-
jemożliwośćwieloośrodkowejzłośliwej
transformacjikomórekhistiocytarnych.
Schorzenie to występuje także głównie

Wobrazieklinicznymnajczęściejobser-
wujesiępojedynczyguzekskórny,który
często samorzutnie znika. Po jego chi-
rurgicznym usunięciu z reguły nie ma
potrzebydalszegoleczenia,arokowania
sąbardzokorzystne.Nowotwórtenrzad-
kowystępujewkilkumiejscach.Rzadko
obserwujesięrównieżpostaćtrwałąoraz
nawracającą.

Reaktywnahistiocytozaskórna
W przypadku tego schorzenia zakłada
się,żezachodziwnimprocesreaktyw-
ny,anienowotworowy,jednakczynnik
wywołującytoschorzenieniezostałdo-
tądzidentyfikowany. Jako że w leczeniu
zpowodzeniem(przynajmniejprzezpe-
wienczas)stosujesięmetodęimmuno-
modulacji,przypuszczasię,żeprzyczyną
jest brak równowagi immunologicznej.
Objawemklinicznymsąpojedynczebądź
występującewwiększejliczbiebezbole-
sneuszkodzeniaskóry,którepojawiają
sięiznikają.Wpojedynczychprzypad-
kach obserwuje się również ich samo-
czynne ustąpienie. Opisywano również
przypadkipozytywnejreakcjinagluko-
kortykoidy,leczwniektórychprzypad-
kachwymaganejestbardziejagresywne
leczenieimmunosupresyjne.

Reaktywnahistiocytozaukładowa
Nazwytejużywasięwodniesieniudoob-
razuchorobowegozbliżonegodohistio-
cytozyskórnej,jednakwtymprzypadku
schorzeniedotykanietylkoskóry,aletak-
żewęzłówchłonnychorazinnychnarzą-
dów.Chorobatawystępujewszczegól-
nościuberneńskichpsówpasterskich,
rotweilerów, retrieveróworazwilczarzy
irlandzkich,zczegomożnawnioskować,

Rozróżnienieposzczególnychzespo-
łówchorobowychzgrupychoróbhi-
stiocytarno-proliferacyjnychupsów
jestczasamitrudne.Równieżwlite-
raturzeniezostałoopisanewspo-
sób spójny i jednolity. Histiocyty
powstają z komórek progenitoro-
wych CD 34+, z których rozwijają
sięjednojądrowekomórkifagocytu-
jącelubkomórkidendrytyczne.Oba
rodzajekomórekpełniączęściowo
pokrywające się funkcje komórek
prezentującychantygen(APC)iko-
mórekefektorowych.

Choroby
histiocytarno-
-proliferacyjne
upsówikotów

CHOROBYHISTIOCYTARNE
UPSÓW
U psów wyróżnia się następujące for-
my zaburzeń histiocytarno-prolifera-
cyjnych:
• Histiocytomacutis,
• reaktywnąhistiocytozęskórnąireak-

tywnąhistiocytozęukładową,
• mięsakhistiocytarnymiejscowy,
• mięsakhistiocytarny rozsiany (wcze-

śniejszanazwa:histiocytozazłośliwa).
ZawyjątkiemHistiocytomacutischoro-

bytewystępująrzadko.

Histiocytomacutis
Jesttorodzajnowotworuskórywystępu-
jącegogłównieumłodychzwierząt,ale
czasamiobserwowanyjesttakżeuzwie-
rzątstarszych.Komórkamipierwotnymi
sąwtymprzypadkunaskórkowekomór-
kiLangerhansa.KomórkiLangerhansa
to śródnaskórkowe komórki APC zlo-
kalizowane pomiędzy keratynocytami.
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uberneńskichpsówpasterskich,retrie-
verów i rotweilerów i może atakować
różnenarządy,przyczymrzadziejdoty-
czyonoskóry.Równieżwtymprzypad-
ku nie stwierdzono szczególnych pre-
dyspozycjizewzględunawiekczypłeć.
Rokowaniasąbardzoniekorzystne,gdyż
chorobapostępujebardzoszybkoibrak
jestskutecznejterapii.

DIAGNOSTYKA
IMMUNOHISTOLOGICZNA
Wprzypadkupsówznanychjestwiele
markerów chorób histiocytarnych, co
umożliwia właściwą identyfikację po-
jawiającychsięzmian,jednaktypizacja
immunohistologicznaniestałasięnie-
stetyczęściąrutynowejdiagnostyki,po-
nieważwielekluczowychepitopówpo
utrwaleniu formaliną traci stabilność.
Koniecznaztegowzględumetodawy-
trawianianieutrwalonejtkankipoprzez
zamrażanie stosowana jest jedynie do
celównaukowych.

CHOROBYHISTIOCYTARNE
UKOTÓW
Chorobyhistiocytarneukotówniezosta-
łydotejporyscharakteryzowanewdo-
statecznymstopniu,couniemożliwiaich
szczegółowyopiswzakresiemorfologii,
typizacjiimmunohistochemicznejiprze-
biegu klinicznego. Na dzień dzisiejszy
opisanesąpojedynczeprzypadkiepite-
liotropowychhistiocytarno-proliferacyj-
nychzmianskórnychsklasyfikowanych
jakohistiocytozakomórekLangerhansa
lubmięsakhistiocytarny.

Wprzeszłościobserwowanoukotów
pojedynczeprzypadkikliniczniepostę-
pującejhistiocytozykomórekogenezie
dendrytycznej. Pod względem histolo-
gicznym wyróżnia się postać epitelio-
tropowąinieepiteliotropową.Możliwy
obrazklinicznytopoczątkowopojedyn-
cze guzkowate zmiany, umiejscowione
najczęściejnagłowie,szyilubkończy-
nach.Guzkimogąprzybieraćmniejsze
lub większe rozmiary, przy czym nie
obserwowano jak dotąd spontanicz-
nychreemisji.Wrazzpostępemchoro-
byzmianytezwiększająswojerozmia-
ryimogąprzybieraćpostaćplackowatą.
Upojedynczychzwierzątobserwowano
liczneuszkodzeniaograniczającesiędo
skóry przy jednoczesnym braku obja-
wów wskazujących na zaatakowanie
narządów wewnętrznych. W dalszym
przebiegu obserwowano jednak udział
tkankiwęzłówchłonnych.Postępująca
histiocytoza komórek dendrytycznych
może przybrać postać morfologiczną
orazprzebiegklinicznymięsakahistio-
cytarnego,atakującwterminalnymsta-
diumnarządywewnętrzne. 


