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Attempt of epiphysiolysis inducement with Thiamazol in swine

Summary

Epiphysiolysis is a condition where the head of the femur separates into layers. The etiology and patho-
genesii Órtnis disease is not completely known, and for this reason it is justifiable to continue earlier experi-
ments, in which the deficiency of iodine and hypothyroidism were observed in swine with epiphysiolysis.

The purpose of this study was the experimental inducement of epiphysiolysis due to inhibition of thyroid-
-gland function after applying Thiamazol. The experiment was performed on 6 pigs weighing??-?0 kg. They
ńre divided into three §roups (K, I, II): I(- control group; I - lołver doses of Thiamazol:' II - higher doses of
Thiamazol. Periodical clinical examination and weighing of the animals was performed. Blood samples were
also co|lected for haematology, total protein, albumin, globulin, calciumo inorganic phosphorus, cholesterol,
FA, A|AT, AspAT, total T. and total To hormone levels. At the end of the experiment the animals were slaugh,
tered for pathology and histopathology.

In gróup II, ihe inhibition of T. hormone production, an increase of albumin and globulin leve]s and
decreased body weight gain were observed in comparison with the control group. Histopathology showed
disturbances in bone and cartilage tissue homeostasis. It was concluded, that application of Thiamazol cau§es
alterations in thyroid-gland function, i.e. inhibition of T. and T,, hormone production and can contriłrute to
the appearance of epiphysiolysis.

Keywords : pigs, epiphysiolysis, hlpothyroidism, Thiamazol.

Eptftzj oltzaj e st okre ś l ana j ako o dwarstwi eni e głów-
ki kości udowej na wysokości chrząstki nasadowej.
Wśród wielu przyczyn tego schorzenia wymieniany jest
niedobor Ca i Ę zńurzenialnetabolizmu witaminy D,,
mechaniczn e przeciĘeni a chrząstek nasadowych, ni e-
dobory witaminowe (zwłaszcza witaminy D.,), niedo-
bory białkowe (1-8, l5). Niektórzy autorzy (6, 7, 10)
wskazuj ą n a zabur zenia metabol i cznę o podłożu hor-
monalnym (hormony przysadkowe, tarczycowe i płcio-
we) jako możliwą etiologię tego schorzenia.

T ar czy c a w y tw ar za ki lkanaś c i e zw lązkow, sp o śró d
których tylko dwa tj. trójjodotyronina i tyroksyna są
biologicznie aktywne. Pozostałe nie mają znaczenia
jako modulatory przemiany materii, mogą natomiast
stanowió istotne czynniki diagnostyczne (np. RT,).
Wyj aśni eniu zmian opisywany ch przy ni edo czynno-
ści tarczycy służy przedstawienie osi regulacyjnej
wytwarzania hormonow tarczycowych w układzie
spt zężenia zwrotne go, C zynniki ne uro l o gic z nę za p o -

średnictwem neuromediatorów mogą wpływać na pod-
wzgorze. W zalężności od potrzeb organizmu pod-

wzgorze wytwarza i wydziela do krwi hormon TRH.
Oddziaływuje on na przysadkę pobudzając ją do wy-
dzięIania T SH, Hormon T SH stymul uj e bezpośrednio
tarczycę do produkcji aktywnych metabolitów. Pier-
wotna niedoczynność tarczycy polega na wybiórczej
jej dysfunkcji. Moze jednak być schorzeniem wtór-
nym wynikającym z pierwotnej niedoczynności przy-
sadki, W tym przypadku oprocz objawów tarczyco-
wozależnych występują objawy związane z brakiem
wytw arzani a przysadkowych czynników reguluj ących
pracę innych gruczołów. Biologiczna aktywnośc hor-
monów tarczycowych polega na bezpośrednim oddzia-
ływaniu na jądra komórkowe oTaz mitochondria, w
następstwie czego stymulowana jest produkcja białek,
zwiększa się zużycie tlenu przez komórki i nasilają
się procesy cytotermiczne (11, 13). Brak biologicznej
aktywności hormonów tarczycowych określany j ako
hipotyreoza objawia się szczególnie u organizmów
rnłodych m.in. spowolnionym wzrostem, kretynizmem,
ubytkami w owłosieniu. Niedoczynność tarczycy może
dawać także zmiany w tkance kostnej. Uwarunkowa-



ne jest to dwukierunkowym wpĘwem hormonów tar-
czycowych na metabolizm tych strukfur. Osłabienie
produkcj i b iałek uniemożliw ta utr zymanie homeo sta-
zy tkankt kostnej, a zaburzenie przemian aktywnych
metabolitów witaminy D-, w nerkach objawia się nie-
prawidłow ąminer a\izacj ą ko ści ( 1 0). Op i s ane zmiany
mogą doprowadzić do ujawnienia się klinicznej po-
staci epifizjolizy. Poniewaz jednak etiologia i patoge-
neza epiftzjolizy pozostaje wciĘ sprawą otwartą po-
stanowiono kon§muowaó wcześniej opublikowane ba-
dania, w których stwierdzono u świń zepiftzjoltząnie-
dobór jodu i hipotyreozę (9). Celem badań było wy-
wołanie epifizjolrizy w warunkach eksperymentalnych
p oprzęz hamowanie czynno ś c i gruczofu tar czy c ow e -
go pTzy llży ciu preparatu Thiamazol.

Thi amaz o 1 j e st l eki em działaj ący m pr ze ciw tar c zy -
cowo, którego działantę powoduje blokowanie ukła-
du peroksydaz tarczycy co uniemożliwja utlenianie
jodków do jodu aktywnego, hamowanie syntezy mo-
nojodotyrozynyidwujodoĘrozyny,hamowanieŁącze-
nia dwujodoĘrozyny w tyroksynę. Wybór preparatu
Thiamazol (Henning) był również podyktowany iniek-
cyj ną postacią leku, co ułatwiało j e go podaw anię. D zia-
łanie Thiamazolumiało na celu wyłączenie procesów
metabolicznych, zaktórę odpowiedzialne są hormony
tarczycy, uwidocznienie ewenfualnego wpłyłru tych
hormonów nazmlany w tkance kostnej irozwój epifi-
zjo|izy.

Matefiał imetody
Badania przeprowadzono u 6 świń o masie ciała22-30

kg. Zwierzęta zostaĘ podzielone na 3 grupy (K, I, II) po 2
sztuki w każdej. Grupa ozna:zonajako K stanowiła kon-
trolę. Zwierzęta z grupy I otrzymywaĘ dożylnie przez 36
dni preparat Thiamazol w dawce ż0 mglszt dziennie, a
zvvierzęta z grupy II ten sam preparat w dawce 60 mglszt.
dziennie. W obu grupach preparat podawano w 2 dawkach
podzielonych. Następnie przez I0 dni zwiększono dawkę pre-
paratu odpowiednio w grupie I do 80
mg, a w grupie II do l20 mgna sztukę
dziennie w dwóch dawkach podzie-
lonych w iniekcji domięśniowej.
Zwierzęta ze wszystkich grup byĘ
utrzymywane w takich samych wa-
runkach i Ąrwione standardowąpaszą

P rzed rozpoczęciem podawania
Thiamazolu, w pierwszym dniu do-
świadczenia zwierzęta poddano ba-
daniu klinicznemu. ważono orazpo-
brano krew do badań hematologicz-
nych i biochemicznych. Identyczne
badania przeprowadzono siedmio-
krotnie w odstępach tygodniowych,
a następniej ęszcze dwukrotnie w od-
stępach miesięcznych. Po zakończe-
niu badań klinicznych i laboratoryj-
nych zwierzęta poddano ubojowi dia-
gnosĘcznemu i przeprowadzono ba-
dania anatomopatologiczne i histopa-
tologiczne.

kg
12o _

W badaniach hematologicznych uwzględniono liczbę
krwinek czerwonych i biaĘch, poziom hemoglobiny oraz
wartośó hematokrytu. Mierzono opad krwinek (OB) oraz
wykonano i oceniono rozmazy krwi. W badaniach bioche-
micznych surowicy krwi oznaczono poziomy białka całko-
witego, albumin, globulin, wapnia, fosforu nieorganiczne-
go, cholesterolu, aktywność fosfatazy alkalicznej, amino-
transferazy asparaginianowej (GOT) i alaninowej (GPT),
orazpoziomy hormonów tarczycy T3 i T4. Badania hema-
tologiczne wykonano ogólnie przyjętymi metodami. Roz-
mazy krwi barwiono metodą May-Griinwalda-Giemsy, a

obliczone wartości procentowe przeli czano na wartości bez-
względne. Poziom białka całkowitego oznaczano metodą
biuretową a albumin metodą kolo ry metry cznąz wykor zy -

staniem zieleni bromokrezolowej. Na podstawie tych da-
nych wyliczano poziom globulin i wartość wskaźnika al-
buminowo-globulinowego. Poziom wapnia, fosforu nie-
organicznego, cholesterolu, akĘwnośó transaminaz GOT i
GPT oraz fosfatazy alkallcznej oznaczano w aparacie Ek-
tachem DT 60 firmy Kodak. Poziomy hormonów tarczy-
cowych T3 i T4 oznaczano metodąradioimmunologicznąz
wykorzystaniem zestawów firmy Orion. Szczegółowemu
badaniu anatomopatolo gicznemu poddano świnię z grupy II,
wykazującą wyraźne objawy kulawizny i zahamowania
wzrostu. Analizie histologicznej poddano kości udowe
wszystkich zwierząt doświadczalnych. Z nasady i części
przynasadowej kości wykonano szliĘ kostne grubości 0,20
mm, następnie pobierano wycinki tkanki kostnej ze streĘ
nasady oraz części przynasadowej i utrwalano w 4oń zobo-
jętnionym roztworze formaliny przez 5 dni. Z kolei prze-
prowadzono odwapnianie w następujących po sobie kąpie-
lach według schemafu: wersenian sodu 22 dni, woda de-
stylowana 24 godz., mieszanina kwasu mrówkowego i cy-
trynianu sodu 20 dni i woda destylowana 24 godz. Mate-
riał kostny po takim opracowaniu odwadniano w szelegu
alkoholowymi zatapiano w parafinie, Skrawki seryjne gru-

bości l0-12 pm barwiono według metody Schmorlla w mo-
dyfikacji Kuryszki.
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Ryc. 1. Masa ciała rwierząt w kolejnych badaniach
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Ryc. 2. Poziomy hormonu T. w kolejnych badaniach
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Wyniki i omówienie

Wyjściowe rnasy ciała zwlerząt
przęd r ozpoczęciem podawania
Thiamazolu byĘ wyrównane i od-
powiednie do wieku. Kolejne kon-
trole masy ciała wykazywŃy po-
głębiaj ącą się tendencj ę zróżntco-
wania tempa wzrosfu w zależno-
ści od dawki podawanego prepa-
ratu, Zwięrzętaz grupy kontrolnej
wykazywaĘ najwyższe masy cia-
ła, wlr ńnie niższe byĘ one w gru-
pie I, a nalniższe w grupie II. Ten-
dencja ta utrzymywała się przęz
cały okres doświadczenia (ryc. 1).

B adania hematolo giczne wyka-
zŃyw zal<resie liczby eryhocytów,
poziomu hemoglobiny i wartości
hematokryt u br ak wyr ńnych ró ż-
nic między z;łvierzętami z poszcze-
gólnych grup w caĘmokresie do-
świadczenia. Nie zalw ażono ten-
dencji do pojawiania się sympto-
mów anemii normobarwliwej u
zw ier ząt otrzymuj ących Thiama-
zol. który to stan jest często opi-
sy\,vany w przebiegu niedoczynno-
ści tar czy cy (I 4). Liczba leukocy-
tów niezależnie od grupy doświad-
czalnej oraz okresu badań wyka-
zywała znaczne wahania, które
trudno jednoznacznie powiązac z
konsekwencj ami niedoczynności
tar czy cy. Zbliżone ob serwacj e do-
tycząleukogramu. Odczyn Bier-
nackiego mierzony w kolejnych
badaniach w grupie kontrolnej
przedstawiał się prawidłowo. W
grupie I i II zauważono przejścio-
we tendencje podwyższenia war-
tości OB, które w następnych ba-
daniach ulegaĘ wyr aźnym waha-
niom. Najwyższe wartości odno-
towano w 6 Ęgodniu doświadcze-
nia i wynosiĘ one w grupie I śred-
nio 9148 i w grupie II5Il89 przy
dużym zrożntcowaniu osobni-
czym. Podwyższenie OB jest opi-
sywane j ako j edno z poźntejszy ch
następstw hipotyreozy (I2),

Poziomy białka całkowitego u
zwierząt z każdej badanej grupy
wykazyw ały podobne tendencj e
zmtan, któr ę nalężałoby łączy ć ze
wzrostem i rozwojem młodych
zwierząt (ryc. 4). U świń z grap
otrzymuj ących Thiama zol zanoto -
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Ryc. 4. Poziomy białka całkowitego w kolejnych badaniach



wano wyższe poziomy albumin
i globulin w porównanil ze zwję-
rzętami z grupy kontrolnej (ryc.
5,6). ZnalazŁo to odzwierciedle-
nie w kształtowaniu się wartości
wskaźnika albuminowo-globuli-
nowego, który w grupach do-
świadczalnych (I, il) byłwyraźnie
niższy (ryc.7). Obserwowana ten-
dencja może być wynikiem zabu-
rzęń w syntezie białek co stwier-
dzanę jest przy niedoczynności
tarczycy (13). Poziom fosfatazy al-
kalicznej wykazywał wahania we
wszystkich grupach z ogólnąten-
dencjąwzrostowąwraz z wiekiem
zwrcrząt.

Nie zauw ażono wyrażnych
zmianw poziomach Ca i P w ko-
lejnych badaniach l zwierząt ze
wszystkich badanych grup. Może
to być wynikiem dĘenia organi-
zmu do utr zymania h omeo stazy w
zakresie tych jonów w płynach
ustrojowych przy możliwości ła-
twej ich mobilizacji zrezęrw zma-
gazynowanych w układzie kost-
nym. Ewentualne zaburzenia w
gospodarce Ca i P mogą być
stwierdzane napewnym etapie Ę1-
ko poprzez badanie układu kost-
nego.

Poziomy enzymów wątrobo-
wych (GOT, GPT) u zwterząt ze
wszystkich grup w przebiegu do-
świadczenia nie wykazywały wy-
r aźny ch r ożnic. P odobne ob ser-wa-
cje daty cząpoziomu cholesterolu,
którego tendencji wzrostowych
można się spodziewac u zwierząt
otrzymujących Thiam azol. Brak
Ęch tendencji może być wynikiem
młodego wieku zwierząt i stosun-
kowo wysokiego tempa przemian
metabolicznych w tym okresie ich
życia.

Wyraźne i charakterystyczne
zmiany stwierdzono w poziomach
hormonu T,,, które uległy znacz-
nemu obniżeniu w grupie zwierząt
otrzymującvch wysokie dawki
Thiamazolu. Tej tendencji nię za-
uwazono w odniesieniu do pozio-
mów hormonu T, co mozna tłu-
maczy ć jego główirie wewnątrzko-
mórkowym występowaniem (ryc.
2,3).
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Ryc. 8. Szlif kostny świni z grupy kon-
trolnej. Polv. 5x

Ryc. ll. Szlif kostny świni z II grupy do-
świadczalnej. Pow.5x

Badania sekcyjne przeprowadzo-
ne u świń nlewykazały zmianpato-
logicznych z wyjątkiem jednej sztu-
ki pochodzącęj z II grupy doświad-
czalnej. W tym przypadku stwier-
dzono w jamie miednicowej obec-
ność dwóch symetrycznie położo-
nych guzów o słoninowatymwyglą-
dzie, zraztkowej budowie, otoczo-
nych łącznotkankową torebką. Opi-
sywane guzybyły wielkości kurzę-
go jaja, aw obrazię histologicznym

Ryc. l2. Strefa przynasadowa kości udo-
wej świni z grupy kontrolnej. Barwienie
wg Schmor|la, pow. 150x

Ryc. 13. Strefa przynasadowa kości udo-
wej świni z I grupy doświadczalnej. Bar-
wienie wg Schmorlla, pow. 150x

Ryc. 9. Szlif kostny świni z I grupy do- Ryc. 10. Szlif kostny świni z II grupy do-
świadczalnej. Pow. 5x świadczalnej. Pow. 5x
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blastów i nasilenie ich zmian de-
generacyjnych (ryc. 12, 13 , 14, 15) .

W miejscach zdegradowanych
chondroblastów i chondrocytów
pojawiła się zamiast tkanki kostnej
tkanka Łączna włóknista powodu-
jąca destabilizację mtędzy nasadą
a częścią przynasadową kości. Po-
nadto stwierdzon o w zmożenie pro-
cesów resorpcyjnych kości związa-
ny ch z poj awieniem si ę tkank i łącz-
nej włóknistej wnikającej od stro-
ny okostnej strefy przynasadowej
kości. Obecne rozległe ilicznęna-
czynia krwionośne oraz puste jam-
ki kostne wskazyrlvaĘ nazachodzą-
ce intens}łvne procesy osteoresorp-
cji w badanej tkance kostnej. Re-
asumując zauważono, ze podanie
preparatu Thiamazol spowodowa-
ło zmniejszenie produkcji hormo-
nów tarczycy, a zwłaszcza T,
wzrost poziomu albumin i globu-
lin w surowicy krwi oraz tnniejsze
przyrosty masy ciała, Ponadto stwierdzono zabutze-
nia homeostazy tkanki kostnej i chrzęstnej.

Th i amazol powoduj e zabur zeni a czynności tar czy -
cy, a zwłaszcza obniżenie produkcji hormonów T, i
T., co moze sprzyjać występowaniu eplftzjoltzy.
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Drożdżaki z rodzajl Candida zasiedlają błony śluzor,r,e przewodl-t pokarLrro-

u,ego, górnego oclcinlta układu oddeclrorvego i układu rozrodczego. U zrvierząt

najczęścicj rvystępLrje C albir:ans t C. tropicalis. l<tóre w zakażonych tkankach
rvytwarzają miceliunl, pseudomiceliuln i blastospory Karrdydoza, l<tóra jest in-

lekcją oportunistyczną, rozwijnr się po Jeczeniu cytostatykami oraz antyblotyka-

mi zabLlrzającyrni antybiozę U rotwajLela rł,wieku 2,5 1ai wystapiła depresja.

osłabienie, rttrata łaknienia, gorączka, rvodniste r,vyr.rioLy i knvarva biegunka.

azotemia, Jriperproteinemia, niedokrwistość i utniarkotvanego stopnia Jeul<ope-

nia Potliervaż stosowanie arnpicyliny, gcntamycyny. r-rretoklopronilu i elektroli-
tów nie plzyniosło poprawy stanu zdrowia. psa uśpiono. 'w lLtnli1ll:1 ph,priu oTaZ

rv m.ięśniórvcejelit rvystępor,vały nitl<i pseudorrricelium oraz blastospory. Ponad-

to \vystępowało ropno-ziarninia1<olvale zapalenie węzłórv chłontr.vch. zapalenie

wątroby, śledziony, ncrek, płuc i mięśnia sercir Kandydoza jest nasLępst\\,em

oslabienia odporności na sl<utel< panł,owirozy 
G.
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W Nowej Zelandii ryrrek lekórv przeciu, pasożytniczych jest zdonlinorł,any
przez lnakrocykliczne laklony stosowane na skórę (porrr-on) Oceniono skutecz-
ność oksfendazolu (l3,5 mg/kg) stosowanego na skórę w odstępach 28 dnio-

rvych, it,enlectinu (0,5 rng/kg), moxidectirr (0,5 mg/kg) stosowanych rł,odstę-
pach 28 dniou,ych oraz dorclmectin (0,2 nlg/kg) stosowanynl co 56 dni. Badania
przeprowadzono na cielętach r,v wiektt 3-6 miesięcy zaL,ażonych 5000 larrv rv

sradiunl int'eJ<cyj nym C o cl p e t i ct ont: op h o l tl l O s t er l u g i d o s le rl a gi i Zllamienn ie

wyższe plzyrosty masl,ciała w odniesieniu do korrtroli r,vystęporvały \!e wszyst-

kich gnrpach Jeczonyclr za wyjątl<ierr-r grupy, w l<tórej stosorłano irenlectin
Spadek 1iczby jaj w kale rvynosił dIa oksfcnclazolLt94-910,1, ivermectinu 92-98%,

rnoxjdectin 86-10091, i dorarrrectin 95-9tJ% U cieląt 1eczonych nloxidectinenl

28 dnja statystycztlie znamiennie obnizył się poziorrr pepsyt-togenLl w porórvna-

niLr do grlpy leczonej oksfendazolem Natomiast 84 dnia po ]eczeniu nlę \\lystę-

porł,aly różnice lv poziotnie pepsylrogenu pomiędzy leczon;nli gr-uparrrl zuie-
rząt. Pozionr zL]bLlnlin surowiczyclr rvzrastal 28 dnia rł,grlLpach, w których zasto-

sorvano iverlnectin i doronectin. Po 94 c]niach był on rve r,vszysrkich lcczonych
grupach zrłierząt wyższy rv odniesietriu do kontroli

G.


