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Ly,mphocyte,thyroiditis in dogs

,,,irimary]diseases id gland. especia
common lesiońs'aś th cli,lical hypo
Hashimoto's thl,roiditis in humans. The morphology o

lial cells with abundant eosinophilic cytop!asm, termed

e cells.
cu|ar atrophy waś chaiacterised by a loss of thyroid parenchyma and its replacement bY connectiv-e
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Przewl ekłe autoimmuno l o gic zne zap alente tar c zy,

skutkiem defektu autosomalnego genu recesywnego



rzanie reaktywnych form tlenu. Wiadomo, że obecne
w w ewnątr ztar c zy c owy c h nac i ek ach zap alnych akty -
wowane komórki układu o dp orno ś c iowe go wy dziela-
ją cytokiny nasilające w5Ąwarzanie toksycznych me-
tabolitów tlenu w błonach komórkowych granulocy-
tów ob oj ętno chłonnych. Również zmiany aktywno ś c i
enzymów anĘoksydacyjnych w makrofagach mogą
mieć i stotn e znac zenle w re gulacj i odp owiedzi immu-
nologicznej i indukcji procesów zapalnychw przebie-
gu autoimmunologicznych chorób tarczycy. Shes oksy-
dacyj ny sp owodowany nadmi arem reaktyłvnych form
tlenu lub różnego stopnia zwiększenie aktywności en-
zymow wytw ar zających i uwalniaj ących nadtlenek
wodoru możetęż odgrywać rolę w przyspieszeniu eli-
minacji przez apoptozę lub hamowaniu rozrosfu nie-
prawidłowego klonu autoreakty"wnych limfocytów T
(I4,I8-2I).

Podjęte badania mtały na celu ocenę charakteru
zmianpatomorfologicznychspontaniczniewystępują-
cychwtarczycyupsów.

Matedał imetody
Do badaniapobrano tarczycę oraznerki, nadnercza, ser-

ce, jajniki, jądra i skórę 82 psów, samic i samców w róż-
nym wieku (2 w wieku ponizej l 0 tyg., 20 w wieku poniżej
5 lat i 60 w wieku powyżej 7 lat). Wycinki utrwalono w
10% formalinie. Skrawki paraltnowe barwiono metodąru-
tynową H. E., metodą PAS - Schiff oraz metodą immunoflu-
orescencyjną (przeciwciało FITC anty IgG; F020ż).

Wyniki i omówienie

Wyniki badań p atomorfo l o gic znych tar czy cy p o da-
no w tab. 1. Przewlekłe limfocytame zapalenietarczycy
występowało u pięciu psów (2 samic i 3 samców), w
wieku powyżej 7 lat. Tylko w jednym przypadku pies
wykazywał kliniczne objawy niewydolności tarczycy.
W ocenie makroskopowej w badanych ptzypadkach
pŁaty tarczycy były konsystencji spoistej, powiększo-
ne (w 2 przypadkach znacznie) lub przybieraĘ wy-
gląd włóknistego pasma, na przekroju o barwie kre-
mowo-szarej lub bladożołtawej. W badaniu mikrosko-
polvym obserwowano liczne pęcherzyki małe o wyso-
kim nabłonku, średnio ltcznę polimorficzne onkocyty
(komórki Hi,irthle'a- oksyfilne, o silnie eozynochłon-
nej cytoplazmie). Pęcherzyki byĘ pozbawione kolo-
idu lub też zawierĘ zwakuolinizowany kol otd t złusz-
czone komórki nabłonka. Okołonaczyniowo, na ob-
szarachmiędzypęcherzykowych i wokół pęcherzyków
pojawiały się obfite rozlane nacieki z limfocy.tów, ko-
mórek plazmatycznych, immunoblastów i makrofa-
gów; w jednym przypadku (1/5) odnotowano wystę-
powanie grudek chłonnych zatoptonych w miąższu
tarczycy i włóknienie (ryc, I,2,3).

Wbadaniu mikroskopowym skóry stwierdzano: za-
nik naskórka, cechy przerosfu brodawkowatego znad-
miernym rogowaceniem, zanlkanie barwnika z war-
stwy podstawowej i pojawianie się melanofagów w
warstwie podskórnej lub przebarwienie melaninowe

Ryc. 2. Limfocytarne zapalenie tarczycy - fragment grudki
chłonnej (barwienie H. E., 400x), (P) pęcherzyk, (G) grudka
chłonna

komórek warstwy podstawnej, rozro st akantoty czny
naskórka lub niepełne przyspieszone rogowacenie,
przydatki o cechach zaniku, rozrost gruczołów łojo-
wych lub gruczołów apokrynowych, Ęlko wjednym
przypadku w warstwie podskórnej pojawiĘ się złogi
kwaśnych mukopolisacharydów.

Tab. 1. Wyniki badań patomorfologicznych tarczycy
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Ryc. 3. Zanikowe zapalenie tarczycy (barwienie HE, 400x),
(P) pęcherzyk, (T) komórki tluszczowe

Ryc. 5. Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek - złogi IgG
zlókafizowane na obwodzie pętli naczyniowej kłębuszków i w
obrębie mezangium (barwienie tMĘ 250x)

niej z powodu obecności w surowicy endogennego
inńibitóra reniny. Synteza angiotensynogenu i poziom
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i granulocytów obojętnochłonnych, proliferacja me-
zangium i przybytek w nim macierzy to zmiany typo-
we dla te go typu zap alenta. Zw iększona pr zeplszczal-
ność kłębuszków nerkowych w jego przebiegu jest
przyczynąbiałkomoczu obserwowanego często w
przypadkachlimfocytarnegozapalentatarczycy.

W diagnostyce różntcowej należy więc brać pod
uw a gę s zere g p o dtyp ów p rz ewl ekĘ ch zap aleń tar czy -
cy, rożntących się stopniem nasilenia zmlan i rodza-
jem przebudoovy gruczołu (oksyfilne, mieszane, roz-
ro stowe, zanikowe) i rozle gło ś c iązmian (rozlane, o gni-
skowe). W końcowym stadium zapalenia gruczoł ule-
ga nvłoknieniu (prz ewl ekłe wł ókni ej ąc e zap alenie tar -
czycy) . Zejściemprocesu j est naj częściej zanlktarczy-
cy (zanikowe zapalenie tarczycy) (9, 10,11). W nie-
których przypadkach, gdy gruczoł ulega włóknieniu,
mamy do czynieni a z inicjacjąkaskady proc e sów, które
prowadzą do różnicowania fibroblastów w adipocyty.
Postępującemu niszczeniu struktury tarczycy może
towarzyszyó rozrost wyrównawczy - pojawiają się
cechy wola guzowatego. Trudno ści diagnostyc zne po -
jawiająsię głównie w przypadkach ogniskowego lim-
focytarnego zapalenta, w przebiegu którego upośle-
dzenie wydzielania hormonów tarczycy jest niewiel-
kie. Nacieki limfocytarne mogąbowiem pojawiać się
również w fazię końcowej ziarniniakowego zapalenta
tarczycy orazw przebiegu pourazowego i polekowe-
go zapalentatarczycy. Rozrost tkanki limfatycznej to-
warzyszyc możę rozwojowi wola guzkowego i poja-
wiać się na obr zężu raka bro dawkowate go. W stadiach
p o źny ch zap a\enia limfo cytame go o dnotowano p oj a-
wianie się w tarczycy chłoniaków limfocytarnychoraz
rozrosty nowotworowe gruczołu (gruczolaki i gruczo-
lakoraki pęcherzykowe) (2, 5). Wydaje się, ze opisy-
w anę pr zypadki są interesuj ąc e ze w zględu na rózno -
rodność prezentowanych klinicznie objawów utrudnia-
j ących właściwe rozpoznanie choroby.
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Miano przeciwciał dla Salmone]]a enteljca okreśIono metodą Danish-mix
ELISA we krwi 50 świń zkażdej z 59 ferm o pełnym cyklu produkcyjnym oraz
dla.ł0 świń z 5 stad produkujących materiał zarodowy. ponadto w kienrnku
obecności salmoneli przebadano paszę i kał pochodzący z 15 stad produkcyj-
nych i zł stad produkujących materiał zarodowy. W każdym stadzie średnio sero-

konwersja występowała u 3,4%o zwierząt Przynajmniej l sztuka reagowała do-

datnio w 21 na 59 stad W stadach produkujących materiał zarodowy, ty.lko
jedna sztuka reagowała dodatnio. Sa]mone]]e wyosobniono z 5 na 59 próbek
paszy pochodzących z 2 stad, S. Tbnnesseewystępowała w 4 na 5 próbek pocho-
dzących z jednego stada. W kale 4 zwierząt z 4 stad stwierdzono S. Ęphinu-
rium, S. Bredeney i S. London. Sa]none]]enie występowały w paszy i w kale
świń ze stad reprodukcyjnych lzo}aty S. London i S. Ęphimurium były słabo

wrażljwe na streptomycynę, kanamycynę i neomycynę, zaś S. Ęphimuriun do-

datkowo na amoksycylinę, amoksycylinę i kwas klawulanowy, cefalotynę i ce-

foperazon.
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