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Choroby
histiocytarno-proliferacyjne
upsówikotów
Rozróżnienieposzczególnychzespołówchorobowychzgrupychoróbhistiocytarno-proliferacyjnychupsów
jestczasamitrudne.Równieżwliteraturzeniezostałoopisanewsposób spójny i jednolity. Histiocyty
powstają z komórek progenitorowych CD 34+, z których rozwijają
sięjednojądrowekomórkifagocytującelubkomórkidendrytyczne.Oba
rodzajekomórekpełniączęściowo
pokrywające się funkcje komórek
prezentującychantygen(APC)ikomórekefektorowych.

CHOROBYHISTIOCYTARNE
UPSÓW

U psów wyróżnia się następujące formy zaburzeń histiocytarno-proliferacyjnych:
• Histiocytomacutis,
• reaktywnąhistiocytozęskórnąireaktywnąhistiocytozęukładową,
• mięsakhistiocytarnymiejscowy,
• mięsak histiocytarny rozsiany (wcześniejszanazwa:histiocytozazłośliwa).
ZawyjątkiemHistiocytomacutischorobytewystępująrzadko.
Histiocytomacutis
Jesttorodzajnowotworuskórywystępującegogłównieumłodychzwierząt,ale
czasamiobserwowanyjesttakżeuzwierzątstarszych.Komórkamipierwotnymi
sąwtymprzypadkunaskórkowekomórkiLangerhansa.KomórkiLangerhansa
to śródnaskórkowe komórki APC zlokalizowane pomiędzy keratynocytami.
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Wobrazieklinicznymnajczęściejobserwujesiępojedynczyguzekskórny,który
często samorzutnie znika. Po jego chirurgicznym usunięciu z reguły nie ma
potrzebydalszegoleczenia,arokowania
sąbardzokorzystne.Nowotwórtenrzadkowystępujewkilkumiejscach.Rzadko
obserwujesięrównieżpostaćtrwałąoraz
nawracającą.
Reaktywnahistiocytozaskórna
W przypadku tego schorzenia zakłada
się,żezachodziwnimprocesreaktywny,anienowotworowy,jednakczynnik
wywołującytoschorzenieniezostałdotądzidentyﬁkowany. Jako że w leczeniu
zpowodzeniem(przynajmniejprzezpewienczas)stosujesięmetodęimmunomodulacji,przypuszczasię,żeprzyczyną
jest brak równowagi immunologicznej.
Objawemklinicznymsąpojedynczebądź
występującewwiększejliczbiebezbolesne uszkodzenia skóry, które pojawiają
sięiznikają.Wpojedynczychprzypadkach obserwuje się również ich samoczynne ustąpienie. Opisywano również
przypadkipozytywnejreakcjinaglukokortykoidy,leczwniektórychprzypadkachwymaganejestbardziejagresywne
leczenieimmunosupresyjne.
Reaktywnahistiocytozaukładowa
Nazwytejużywasięwodniesieniudoobrazuchorobowegozbliżonegodohistiocytozyskórnej,jednakwtymprzypadku
schorzeniedotykanietylkoskóry,aletakżewęzłówchłonnychorazinnychnarządów.Chorobatawystępujewszczególności u berneńskich psów pasterskich,
rotweilerów, retrieverów oraz wilczarzy
irlandzkich,zczegomożnawnioskować,

żemaonapodłożegenetyczne.Histiocytozaskórnaniezawszemusirozwinąćsię
whistiocytozęukładowąiniekażdahistiocytoza układowa objawia się uszkodzeniamiskóry.Wprzypadkuobuschorzeń prognozy możliwe są dopiero po
pewnymczasie,gdyżobaschorzeniapostępująpowoliiwymagajądługotrwałego
leczeniaimmunosupresyjnego.Wleczeniustosowanozpowodzeniemtakieleki,
jakCyclosporinAczyLeﬂunomid.
Mięsakhistiocytarnymiejscowy
Zmiana ta jest rodzajem szybko wzrastającej neoplazji występującej często
wobrębieskóry,tkankipodskórnejbądź
w tkankach miękkich kończyn. Schorzenietomożejednakatakowaćrównież
innenarządy.Mięsakhistiocytarnyozasięgumiejscowymobserwowanyjestnajczęściejuberneńskichpsówpasterskich,
retrieverówirotweilerów,przyczymnie
stwierdzono szczególnych predyspozycji uwarunkowanych wiekiem czy też
płcią psów. Wszelkie prognozy wymagająostrożnościisągorsze,jeżeliusunięciezmianynastąpiłopóźno.Znacznie
lepiejrokująprzypadki,wktórychistnieje możliwość usunięcia znacznej części
zdrowejtkanki.
Mięsakhistiocytarnyrozsiany
(wcześniejszanazwa:
histiocytozazłośliwa)
Nazwą tą określa się wieloośrodkową
postaćopisanegowcześniejmięsakahistiocytarnego.Obserwujesięformyprzerzutowe,zakładasięrównież,żeistniejemożliwośćwieloośrodkowejzłośliwej
transformacjikomórekhistiocytarnych.
Schorzenie to występuje także głównie
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uberneńskichpsówpasterskich,retrieverów i rotweilerów i może atakować
różnenarządy,przyczymrzadziejdotyczyonoskóry.Równieżwtymprzypadku nie stwierdzono szczególnych predyspozycjizewzględunawiekczypłeć.
Rokowaniasąbardzoniekorzystne,gdyż
chorobapostępujebardzoszybkoibrak
jestskutecznejterapii.

DIAGNOSTYKA
IMMUNOHISTOLOGICZNA

Wprzypadkupsówznanychjestwiele
markerów chorób histiocytarnych, co
umożliwia właściwą identyﬁkację pojawiającychsięzmian,jednaktypizacja
immunohistologicznaniestałasięniestetyczęściąrutynowejdiagnostyki,ponieważ wiele kluczowych epitopów po
utrwaleniu formaliną traci stabilność.
Koniecznaztegowzględumetodawytrawianianieutrwalonejtkankipoprzez
zamrażanie stosowana jest jedynie do
celównaukowych.

CHOROBYHISTIOCYTARNE
UKOTÓW

Chorobyhistiocytarneukotówniezostałydotejporyscharakteryzowanewdostatecznymstopniu,couniemożliwiaich
szczegółowyopiswzakresiemorfologii,
typizacjiimmunohistochemicznejiprzebiegu klinicznego. Na dzień dzisiejszy
opisanesąpojedynczeprzypadkiepiteliotropowychhistiocytarno-proliferacyjnychzmianskórnychsklasyﬁkowanych
jakohistiocytozakomórekLangerhansa
lubmięsakhistiocytarny.
Wprzeszłościobserwowanoukotów
pojedynczeprzypadkikliniczniepostępującejhistiocytozykomórekogenezie
dendrytycznej. Pod względem histologicznym wyróżnia się postać epiteliotropowąinieepiteliotropową.Możliwy
obrazklinicznytopoczątkowopojedyncze guzkowate zmiany, umiejscowione
najczęściejnagłowie,szyilubkończynach.Guzkimogąprzybieraćmniejsze
lub większe rozmiary, przy czym nie
obserwowano jak dotąd spontanicznychreemisji.Wrazzpostępemchorobyzmianytezwiększająswojerozmiaryimogąprzybieraćpostaćplackowatą.
Upojedynczychzwierzątobserwowano
liczneuszkodzeniaograniczającesiędo
skóry przy jednoczesnym braku objawów wskazujących na zaatakowanie
narządów wewnętrznych. W dalszym
przebiegu obserwowano jednak udział
tkankiwęzłówchłonnych.Postępująca
histiocytoza komórek dendrytycznych
może przybrać postać morfologiczną
orazprzebiegklinicznymięsakahistiocytarnego,atakującwterminalnymstadiumnarządywewnętrzne.
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