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Neuttopenia in dogs and cats: etiopathogenesis, clinica! symptoms and methods ol tteatment,
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Summary

Disturbances in granulocyte count can occur in dogs and cats as the result of congenital or acquired
(secondary) diseases. Neutropenia and agranulocytosis observed in peripheral blood tests (hemogram) are
most often the result of bone marrow defects. Generally considered, pathomechanisms are: damaged stem
cells of the myeloid series, granulopoesis disorders and hypersequestration of mature neutrocytes. The causes
of those disorders are: vitamin deficiency, toxic effect of chemica| agents, and myelosupresion due to
infectious processes. Neutropenia also can be the result of cytostatic drugs. There is a great risk ofinfection
due to immune deficiency by the significant decrease in the number of neutrocytes. Among the new methods
of treatment of neutropenias in dogs and cats are the use of the recombinant human granulocyte colony
stimulating factor (rhG-CSF) e.g. Filgrastim (Neupogen) is being suggested, especially in severe neutropenias.
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Pojęcie choroby układu granulocytarnego w praktyce
jest najczęściej zwtązane z neutrocytami, czyli granulo-
cytami obojętnochłonnymi, poniewaz stanowią one co
najmniej 95oń wszystkich granulocytów. Stąd pojęcie
granulocytopenii, a więc zmniejszenia liczby tych komó-
rek we krwj obwodowej utozsamiane jest z neuttopenią.
Natomiast leukopenia to spadek całkowitej Iiczby leuko-
cytów ponizej 5 x 109/1, granulocytopenia (neutropenia)
poniżej 3 x 109/l, a agranulocytoza poniżej 0,5 x 109/1.

Wśród chorób układu granulocytarnego spotyka się
najczęściej zabllzenia w ilości komórek, jednak niepra-
widłowości mogą dotyczyc ich budowy i niesprawności
funkcjonalnej. Mogą być to choroby wrodzone lub na-
byte, zarowno dotyczące zmian ilościowych, jak i ja-
kościowych (10, 13). W zespole Chediaka-Higashiego,
występującym u kotów, anomalia granulocytów ma cha-
rakter zablrzęń chemotaksji i adhezji, Qzemu towatzy-
szy zwykle neutropenia i małopłytkowość. Wrodzony
niedobór granulocytów obojętnochłonnych występuje
takżelako zespół cyklicznej, okresowo nawracającej neu-
tropenii u marmurkowatych owczarków collie (13). W na-
stępstwie stosowania leków cytostatycznych oprocz gra-
nulocytopenii mo gą poj awić się wtręty wewnątrzkom or-
kowe lub hypersegmentacja jąder (10). Granulocytope-
nia i agranulocytoza są stanami najczęściej wynikający-
mi z niedoczynności utkania hematopoetycznego szpi-
ku,, zwŁaszcza komponenty granulocytarnej. Znaczny
spadek liczby neutrofili lub ich zanlk w krwi obwodowej

pojawia się wskutek uszkodzenia komorek prekursoro-
wych, nazywanych komórkami tworzącymi kolonie gra-
nulocytarne (CFU-G colony forming unit-granulocyte).
Moze wynikac zbraku typowych czynników stymulują-
cych podziaĘ komorek pierwotnych, zarówno CSF-GM,
CSF-G (CSF - colony stimulating factor czynnik sty-
mulujapy kolonie), jak i niektórych interleukin biorących
udział w hematopoezie: IL-I,IL-3, IL-6 (10).

Rozpoznanie neutropenii jest uwarunkowane mielo-
gramem - ilościową oceną komórek szpiku kostnego
należących do poszczególnych linii. W wyniku uzyska-
nia szpiku metodą biopsji aspiracyjnej lub trepanobiop-
sji obraz charakterystyczny dla tych zablrzei wykazuje
zmniej szen ie liczby komórek szere gu granulo cytafile go,
dajap,wyrażny spadek indeksu M : E (stosunek komórek
linii mieloidalnej (granulocytarnej) do erytroidalnej
nonna średnio 0,8-2,5) (I,4,5,13, 15, 16). Wśrod pato-
mechanizmów neutropenii mozna wyr ożnić zmniejszo -
ne wytwarzanie CFU-GEMM, CFU-GM, CFU-G, nie-
prawidłowości ich podziałów lub zwiększone niszczenie
do jr zały ch granulo cytów. Niekiedy etiop ato gen eza ty ch
zablrzeh nie jest znana) z tego względu opis;,vane są
jako neutropenie idiopatyczne. Wśród czynników zabu-
rzających granulocytopoezę i dających objawy neutro-
penii należy wymienić niedobory kobalarniny (szczeg6l-
nie u sznaucerów olbrzymich), kwasu foliowego czy
miedzi, niską aktywność czynników wzrostu (CSF-G),
toksyczne działanie wielu środków chemicznych (lakie-



róW rozpus zczalniklw,pesĘcydów i detergentów). Przy-
czynąmogą być infekcje wywoływane przęz wirusy, ri-
ketsje, bakterie mające właściwości mielotoksyczne (np.
My c o b a c t er ium), gr zyby p owo duj ąc e choroby układowe
tlb zarażenia niektórymi pasozl.tami zdolnymi u szkadzać
szpik (np. Toxoplasma) (10, 13). Wśródwirusow oddzia-
Ęwuj ących mie l o supre syj nie, daj ący ch wlr aźne zabur ze -

nia odporności nalezy wymienić patwowirusy wykazu-
jące znaczny troftzm do szybko dzielących się komórek
szpiku (u kotów FPV - feline panleukopenia virus po-
woduj ący panleukopenię, powoduj ący zflaczne uszkodze-
nie szpiku szczególnie u kotów w wieku od 6 tygodni do
4 miesięcy, u psów CPV-2 - canine parvovirus-2) oraz
wirus białaczki kotow (FeLV - feline leukemia virus) (7,
8,Iż,I3),Wiele leków stosowanych w medycynie wete-
nynaryj nej wykazuj e działanię mi elo supre syj ne, moze być
więc przyczyną neutropenii. Chloramfenikol, niekiedy
sulfonamidydhlgodziałające,metamizol,fenylobutazon,
gryzeofulwina, estrogeny (często stosowany benzoesan
estradiolu), środki przeciwdepresyjne i inne leki mogą
wykazywac toksyczny wpŁyw,zaburzając w różnym stop-
niu krwiotworzenie ( 1 1 - 1 3, 1 5 - 1 9). Odnotowan o też hy -
poplazję szpiku z objawami neutropenii w wyniku sto-
sowania fenobarbitalu u psow z padaczką(8). Stosowa-
ne coTaz częściej cytotostatykl, ze względu na rosnącą
liczbę przypadków onkologicznych, stanowią powazne
zagrożenie dla prawidłowej granulopoezy (3, ),ż, l3).
Wśród potencj alnych pr zry czrynaktywuj ących patomecha-
nizmy granulocytopenii istotne znaczen:'ę ma już samo
naciekanie szpiku kostnego przez komórki nowotworo-
we, zwłóknienie szp iku, hypere stro genizm upo śledzaj ą-
cy hematopoezę wyvołany glzem komórek Sertoliego
02, I9). Wpływ moze mieć tez długotrwałe karmienie
zw ierząt pokarmem zaw lerającym mykotoksyny ( 1 3 ).
W przypadku neutropenii wywołanej znacznym ntszcze-
niem leukocytów, co niekiedy wynlkaz autoimmunoagre-
sj i (produkcj i przeciwciał prze c iwko neutrofi lom), przy -

czyny mogą się nakładać na te, które zabvzajągranulo-
poęzę. Taki efekt jest często widoczny w wyniku che-
mioterapii lub radioterapii (13, 17). Leki cytostatyczne,
mimo ro snące go zrraczęnla w onko lo gii, wywołuj ą wiele
efektów ubocznych. W kazdym momencie chemiotera-
pii mogąwystąpić powikłania, bowiem leki tej grupy !\ry-
kantjąnietylko dzińanie na komórki nowotworowe, ale
teżna zdrowe tkanki, głównie ze znacznąilością dzielą-
cych siękomórek. Toksycznośc tych leków dotyczywie-
lu narządów, jednak supresja szpiku odpowiedzialnego
za prawtdłową hematop oezę może być przyczyną cięż-
kich w leczeniu zakażeh, a w tym i posocznicy (3, 4, 13,
17). Najczęściej pojawia się niedokrwistośó, małopłyt-
kowość i neutropenia stanowiąca u pacjentów onkolo-
gicznychwyrażnepodłożeinfekcji.Zakażęniatesąhudne
do wyleczenia w wyniku upośledzenia granulocytopo-
ezy iĘm samym spadku odporności (3, 13).

Obraz kliniczny granulocytopenii to duza podatność
na infekcje, szczegóIniejamy ustnej i górnych dróg od-
dechowych oraz ptzewodu pokarmowego. Poj awiaj ące
się stany zap alne dziąseł, nadżerki i owr zo dzenia, up or-
czyw nieżyt, krlani, gardła i często oskrzeli są często
nawracające mimo stosowanego leczenia. Zalężnośó ob-
jawów od nasilenia neutropenli, jej przyczyny i czasu

trwania stanowi punkt odniesienia w podejmowanej te-
rapii, ponieważryzyko infekcji jest uwarunkowane stop-
niem neutropenii (10, 13, I7-I9) (tab. 1), W przypad-
kach praktycznte zlpełnego zaniku granulocytów (agra-
nulocytozy) obraz kliniczny jest spotęgowaniem objawów
(owrzodzenia i zmiany zgotzelinowe w jamie ustnej,
wysoka gor ączka, bó le mięśniowo- stawowe, nudno ś ci).

Postępowanie lekarskie w przypadku pacj entów z wy-
rażnąneutropenią wymaga tzolacjt takich zwierząt z za-
chowaniem sterylności (I3). Ze względu na fakt bar-
dzo silnej granulocytopenii u psów i kotów poddanych
chemioterapii, stosowana jest u nich tzw. prof,rlaktyka _ _

antyinfekcyj na wyrażona przez antybiotykoterapię i po-
dawanie śro dków ptzeciw gtzybiczy ch j eszcze pr ze d
wystąpienie m znacznę go sp adku granulocytów. W przy-
padkach zakażenia, które go p odstaw ę stanowi neutrop e-
nia, podjęcie terapii wymaga antybiogramu, a wcześniej
podawane są cefalosporyny najnowszej generacji lub
fluorochinolony (wazny jest szeroki zakres dzińaniaza-
sto s owane go leku) (2, I 3). W zw tązkl z ry zykiem ul<ła-
dowych infekcji powodowanych najczęściej przez grzy-
by z rodzajl Candida i Aspergillus w profilaktyce oraz
leczeniu stosuje się flukonazol, itrakonazol i amfotery-
cynę B (3,2I), Należy pamiętać o możliwości wystąpie-
nia posocznicy, z tego względu przy znacznej neutrope-
nii działania przeciwinfekcyjne muszą być podjęte jak
najszybciej i najrozsądniej, aby zastosowane leki nie
miały działań mie lotoksyc zny ch.

Wobec neutropenii istniejąjuż nowsze metody wspo-
magające terapię, zwłaszcza, gdy u pacjentów po 72 godz.
od wystąpienia niski poziom granulocytów jest nadal ,ft
utrzymywany mimo zastosowanych leków. W medycy-
nie ludzkiej dzięki zastosowaniu metod cytoforezy, dają-
cej mozliwośó separacji poszczegóInych frakcji komór-
kowych z krwi obwodowej, istnieje mozliwość trans-
fuzji granulocytów. Badania nad sensem terapii koncen-
tratami granulocytarnymi prowadzone na modelu zwie-
rzęcym u psów neutropenicznych wykazują korzystne
efekty ich zastosowania (20). W medycynie weteryna-
ryjnej techniki pozyskiwania koncentratów krwinek są
utrudnione lrzadko stosowane, jednak w przypadku se-
paracji p\Ąek ishriej e mozliwość dalszego izolowania gra-
nulocytów. W praktyce dla pacjentów z wytażną neutro-
penią i ryzykiem po socznicy żr ódłęm granulocytów moze
być Ęlko ptzetoczenie krwi, najczęściej jako transfuzja
świeżej krwi lub po odwiTowaniu osocza - koncentratu
krwinek (13, 17).

Wzrost ltczby neutrocytów u ludzi mozliwy jest dzię-
ki zastosowaniu egzogennych czynnikow stymulujących

Tab. 1. Zależnośćryzykazakażeń od stopnia neutropenii (12)

Matginalna

Lekka

Średniociężka

Ciężka

Bardzo ciężka
(agranulocytoza)

< 3000/pl (< 3,0 x 109/)

< 2000/p! (< 2,0 x 109n)

< 1000/pl (< 1,0 x 109/)

< 500/ll (< 0,5 x 109/)

< 200/Il (< 0,2 x 109/|)

minimalne

niskie

średniego stopnia

wysokie

batdzo wysokie



wzrost kolonii granulocytarnych (CSF-G) lub granulo-
cytarno-monocytarnych (CSF-GM), co jest częste wprak-
tyce. U psów i kotow w przypadkach neutropenii wywo-
łanej chemioterapią stosowane jńbyły ludzkie rekom-
binowane cytokiny z uzy skaniem oczekiwanych efektów,
poniewaz w przypadkach terapii cytostatykami poziom
endo gennych czynnikó w w zmagajapych granulop o e zę

1est za niski (4, 13, I'7).Istnieje mozliwość produkcji
psiego rekombinowanego CSF-G (rcCSF-G recombi-
nant canine granulocyte colony stimulating factor), który
był stosowany w dawce 5 pglkgl}4hznacznte nasilając
neutropoezę, jednak koszty takiej terapii są bardzo wy-
sokie (16). Filgrastim §eupogen) lub lenograstim (Gra-
no cyte), czyli fudzkie rekombinowane czynniki wzro stu
kolonii granulocytarnych (rHuG-CSF - recombinant hu-
man granulocyte colony-stimulating factor), mogą być
stosowane u psów i kotów ze znaczne1o stopnia niską
wartością neutrofili (< 0,5-1,0 x 109/1). Są to leki zali-
czanę do grupy środków wzmagających hematopoezę
oraz stymulujących system odpornościowy. Filgrastim
uzyskiwany jest z modyfikowanych genetycznie bakterii
E. c o li pr zez wpl ow adzenie plazmidu ko duj ąc e go ludzki
gen CSF-G. Lek ten działa podobnie jak endogenny
CSF-G, pobldzając proliferację i róznicowanie komó-
rek prekursorowych linii granulocytarnej, powoduj e także
wzrost właściwości fagocytarnych i pobudza chemotak-
sję dojrzaĘch granulocyt1w oraz reakcje cytotoksycz-
ności zależnej od przeciwciał. Dzięki temu zmniejsza
ryzyko infekcji zwiaąanej z neutropenią(4-6,2l). Zna-
częnie umozliwiajape podjęcie terapii ma fakt, że wy-
tw arzanię przectw ciał przeciw cytokinom obcogatunko-
wym w okolicznościach stosowania tych preparatów
moze mieć miejsce po 10-14 dniach od zakohczenia po-
dawania leku (4, 6, 1,2). Preparaty te podawane sąż-3-
-krotnie w iniekcji podskórnej w dawce 5-10 pglkg
u psów, u kotów 5 pglkgna24h, nalezy jednak mieć na
uwadze, że nie wolno stosować ich tllż przed i ż4 godzi-
ny po podaniu cytostatyków, bowiem moze to prowadzić
do znacznęgo uszkodzenia komórek prekursorowych,
a tym samym nasilic objawy zablrzonej odnowy linii gra-
nulocyta,rnej. Wykazano, przepTow adzając punkcj ę szpi-
ku w trakcie kilkudniowej terapii, ze w okresie najbar-
dziej intensywnie nasilonej granulopoezy liczba komó-
rek prekursorowych i wczesnych form linii erytrocytar-
nej i limfocytarnej ulega zmniejszeniu. Wskaźnik M : E
wyraźnie wztasta powyzej nonny. We krwi obserwuje
się przejściową neutrocytozę (z przesunięciem w lewo,
a więc z młodszymi komórkami), która prowadzi do pra-
widłowego ustalenia liczby neutrofili po wyrównaniu
procesu hematopoezy, co następuje po odstawieniu leku
(4, 5). Mozna napotkać takze wzrostliczby monocytów
we klwi obwodowej, poniewaz rekombinowany CSF-G
wykazuje takze podobieństwo do CSF-GM (12). Dostęp-
ny jest nowy rekombinowany ludzki lek o charakterze
CSF-GM - molgramostin (Leucomax), ale jego znacze-
nie w leczenllzwierzątnie zostało jeszcze poznane (9).
Najczęściej stosowany filgrastim jest polecany także
w przlpadkach cięzkich neutropenii spowodowanych in-
fekcją wirusową - szczegóInie w parwowirozie u psów.
Jednak u kotow przy zakażeniach parvowirusem wywo-
łującym panleukopenię często nie uzyskuje się oczeki-

wanego efektu, taka terapia jest nieskuteczlla (6, 8, Iż-
- 14). Stosowanie w hyperestrogenizmie (szczegóInie
w przypadku nowotworów komórek Sertoliego, bowiem

wynika z przyspies zony ch po działów komórek szeregu
granulocyiarrrego. Objawy te dotyczą najczęściej kości
bogatych w szpik ćzerwony.

Nalezy pamiętaó, ze psy ikoty z neutropenią stanowią
grupę pacjentów wymagających specjalnego traktowa-
nia. Nowe formy terapii majape szerokie zastosowanie
w medycynie ludzkiej stają się ptzydatne takze w Iecze-
niu zwierząt.
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