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Specilication paftetns of amyloid-B deposits in old fish, reptile, bird and seuera! old mammal [lains
Summary

The principal objective of this study lvas to demonstrate whether there are amyloid-B deposits in old fish,
reptiles, birds and some mamma|s. The thick brain sections were stained rvith cresyl violet, Congo red, tioflavin
S and by immunocytochemistry using mAb 4G8. Amyloid-B deposits were not demonstrated in old fish, reptile
and bird brains. Amyloid-P was found in old mammal brains in three forms: parenchymal amyloidosis,
kongophilic angiopathy and diffuse amyloid deposits. Three Ępes of plaque have been found in old mammal
brain cortexes: diffuse, primitive and classic (neuritic). The neuritic plaque ,alveas consists of three compo-
nents: degenerating neurites, amy|oid and reactive cells. Parenchymafamytoidosis and Congophilic angiopa-
thy were found only in five mammal brains: two rvolf, two fox and one elephant brain. Congophilic angiopa-
thy has been discovered in all investigated mammals.

Keywords: brain, amyloidt' deposit, old animals

Naj li czniej sze prace doty cząamyloidozy - B mozgu
u starych psów (4, 6, 10, 1 1- 1 5, 17), małp naczelnych,
nieczłekokształtnych (1, 4, 5,7 , 8, 16), u starych nie-
dźwiedzi (2,6), kotów (3, 4). Walker w 1987 r, u 5

starych małp wiewiórkowatych (Saimiri sciureus)
stwierdził obecność płytek starczych podobnych do
spotykanych u małp rezusów i ludzi z chorobąAlzhei-
mera (chA) (7, 8, 9). Płytki miały średnicę 20-55 pm i
były utworzone z rożnej ilości obrzękłych argentofil-
nych neurytów rozmie szczony ch wokół amyloidowe-
go rdzenia. Były obecne w płacie skroniowym, ciele
migdałowatym, strukturach hipokampa i wyjątkowo
w innych okolicach korowych takich jak w rowku ję-
zyczkai korze wyspy. Szczególnie IicznępĘtki stwier-
dzono w korze oczodołowo-czołowej, czołowej i na-
krywkowej okolicy kory. Opisy mikroskopowe i elek-
tronowo-mikroskopowe płytek starczych u małp re-
zusów podane przęz Wiśniewskiego równiez nie od-
biegały budowąmorfologiczną od ludzkich opisanych
w chA czy też w innych zespołach neurologicznych
(16).

Sporadycznie występowanie płytek starczych u 5
psów opisał Wiśniewski (17). Ultrastrukturalnie były
to płytki podobne do ludzkich w chA. Płytki występo-

wały w śródwęchowej, okołowęchowej korze w pod-
kładce (subiculum) i zakręcie zębatym. Gęstość pły-
tek była największa w dolno-skroniowej korze. Były
to głównie płytki dyfuzyjne, a w jednym przypadku
obserwowano płytki prymitywne i klasyczne.

Głównym założeniem b adań było stwi erdzenie :

l, Czy występuje amyloidoza-O rryb, gadów, pta-
ków lub ssaków.

2. Jakje podobieństwa i różnice występują w poja-
wieniu się i nasileniu amyloidozy-B w mózgowiu róż-
nych grup systemowy ch zw ier ząt.

3 . Przedstawienie, charakterystyka morfo lo giczna,
typ złogów, nasilenie parenchymalnej i naczyniowej
amyloidozy - B w mózgowiach zwierząL

Mateliał i metody

Do badań u:żryto stare ryby (6 szt.), gady (2 szt.),pta-
ki (3 szt.) i dziewięć starych ssaków (tab.I,2).

Mozgowia były utrwalane w I 0%o zbuforowanej for-
malinie, a bloczki rutynowo zataptane w parafinie.
Wycinki pobierano wg niżej podanego schematu.

Użyte mozgowia rożnych grup zwierząt, tj. ryb i
gadów po wstępnym utrwaleniu zostały podłużnie
przekrojone. Mózgowia ptaków krojono poprzecznie na
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Tab. 1. Wyniki badań na obecność amvloiclu B lv materiale mózgo.tyym starych
rr-b, gadólv i ptaków
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Płytki dyfuzyjne były stwierdzane
w ilości od 35 do 42 w 1mm] lv róz-
nych badanych okolicach kory i ją-
der podkoro\\rych. Kongofi lną angio-
patięz zajęciem naczyń opon mięk-
kich i kory mozgu stwierdzono u
wszystkich badanych ssaków. Zmia-
ny te szczególnie u wilków (3+) i li-
sów fenków (2+) i słonia (2+) były
silnie wyrazone w barwieniu mAb
4G8, jak również z tioflawiną S co
wskazywało na obecność fibrylar-
nych zŁogow amyloidu w obrębie
błony mięśni o,,vej naczyń opon mi ęk-
kich i kory mózgu. U czterech ssa-
ków (konia, skunksa i 2 koz sylyj-
skich) obserwowano jedynie 4G8

Ka rp

Stare gady

stare ptaki

Koza syryiska

Koza syryiska

Koń

Skunks amerykański

Słoń indyiski Nola

Lis afrykański Fenek

Lis alrykański Fenek

Wilk europejski

Wilk amerykański

Ka rp

Ka rp

Ka rp

Ka rp

Pitania

Wąż mangrowy

KameleOn

Dziobolożec bruzdodzioby

Dzioborożec kaflyiski

Gołąb domowy

Tab. 2. \Ęniki badań na obecność am1,,loidu P n, materiale
rn ózgou,ym starych ssakólv

pozytywne naczynia opon i kory
mózgu,lecz tioflawino-S negatywne. Fakt ten wska-
zuje, że w warstwie środkowej naczyń nie występo-
wał włókienkowy amyloid. Złogi amyloidu dyfuzyj-
nego wystąplły wyłącznie u wilków i lisów fenków
w warstwie molekularnej hipokampa oTaz w korze
mózgu.

Wcześniejsze wspólne, zespołowe badania przy
użyciuprzeciwciał monoklonalnych (R 258, R 261, R
2 62) obłoni onyc h immunizowanym kró 1 i czym, synte -
tycznym fibrylarnym AP 1-42 zQ,
ze immunizacja fibrylarnym cję
przeciwciał o wysokim stopn fi-
bryJarnymi złogami AB. Wszystkie trzy ptzeciwciała
char aktery zow ały fi bryl arny ti o fl awino - S p ozytywny
AB w ścianie mózgowychnaczyńw chorobie Aizhei-
mera. Jakkolwiek niewłókienkowy, wewnątrzkomór-

dyfuzyj nych, parenchymalnych złogow amyloidu-B.
Dyfuzyjne mAb 4G8 pozytyłvne, Iecz tioflawino-S ne-
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Objaśnienia: 3* znliany alrryloidowe si]ne, 2+ zmiany unliarko-
rr,atle. l+ zmiany słabe, bral< złogórł, arr,yloidu

:l topograficzne przekroje przcz półkule mózgu i 7 przez
rr'óżdżek, Wycinki nrózgowia ssakólv pobierano wg schc-
tlatu uźywanego w pracowniach neuropatologicznyclr,
Mózgowle krojono napoprzeczne, topograficzne plasty, a
bloczki tutynowo zatapiano w parafinie. Preparaty histo-
patologiczne barwiono met.; fioletcm krezylu, czerwienią
Kongo, tioflawiną S i imnlunocytochcmiczn ą4GB (17 -24),
za niejsccm cięcia sekretazyB.

Wyniki i omówienie

Parenchymalną amyloidozę i kongofi lną angiopatię
(KAA) stwierdzono u pięciu ssaków: dwóch wilków,
dwóch lisów afrykańskich fenków i słonia indyjskie-
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Ryc. 1. Płytki dyfuzyjne 4G8
lisa afrykańskiego fenka, wiek
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pozytywne w korze czołowej
17 lat, met. mAb 4G8
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_ Może brak uwidocznięnta amyloidu wymaga użycia* 
właściwegoprzeciwciałamonoklonalnegowykrywa-
jący amyloid ptaków.

Wykonane ały, że prawdopodobnie
amyloidogen systematycznych zwle-
ruątfię zachodzi.
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Ryc. 2. Płytki dyfuzyjne 4G8 pozyqiwne w korze skroniowej
wilka amerykańskiego, wiek 15 lat, met. mAb 4G8
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fenków korowe płytki starcze były głównie płytkami
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