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Efficacy of enzyme malkels for assessing dog plostate function following finastetide administlation
Summary

The aim of the study was to investigate the relationship between administrating finasteride (Proscar), an
inhibitor of 5 a-reductase, and the activiĘ of acid phosphatase and specific arginine esterase, which reflect the
state of dog's prostates. The study was carried out on 14 adult clinically healthy mixed dogs. Experimental dogs
were given p.o. finasteride at a dosage of 1 mg/kg/d for 12 weeks, control animals received a placebo. Endocrino-
logical investigations of blood plasma determined the levels of testosterone (T) and dihydrotestosterone (DHT).
The activity of acid phosphatase and arginine esterase was, however, determined in the prostatic secretion (third
fraction of ej aculate).

The long-term administration of finasteride (12 rveeks) caused a gradual decline in the secretory activity of
prostate, which was manifested in a marked reduction of the volume of the prostate fraction. There were no
significant changes in testosterone concentration. However, there was a marked decline in DHT concentration
(more thzn 600ń), which was accompanied by a reduction in acid phosphatase and arginine esterase activity.
These enzymes returned to their normal activity following the cessation of finasteride administration and after
the prostate showed normal physiological function. Individual differences regarding the animals reaction pro-
state suppression were observed within the range of the analyzed biochemical and endocrinological markers.
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Łagodny rozrost prostaty (BPH benign prostatic
hypertrophy), czy7l nienowotworowe powi ększenie gru-
czołll, występuje powszechnie u niekastrowanych psów
samców w wieku powyzej 6 lat (3). Przyczynątego sta-
nu są zaburzenia przemian androgenów, zaś za główny
mediator tego procesu jest uwazany dihydrotestosteron
(10).

Leczenie łagodnego rozrostu prostaty polega general-
nie na eliminowaniu lub blokowaniu negatyłvnego wpły-
wu androgenów na ten narza! (1). Jedną z nowszych
metod terapii jest stosowanie finasterydu. SLrbstancjata
jest pochodną4-azasteroidu, zaś jej rnechanizm dziŃa-
nia opiera się na blokowaniu enz),mu 5 a-reduktazy, od-
powiedzialnego zakonwersję testosteronu w jego formę
aktywną dihydrotestosteron (10, 13). We wcześniej-
szych badaniach własnych wykazano hamujący wpływ
finasterydu na czynność prostaty (20). Finasterydpoprzez
swoje działanie daje szanse na prowadzenie badań mo-
delowych nad czynnością pro staty, także z mozliwością
wykorzystania wskaźników enzym aty czny ch.

Celem badań było okreś lenie zależno ści między zmie -
niajapą się pod wpływem finasterydu funkcją prostaty
a aktyrvnościąwybranych enzymów w nasieniu charak-
teryzu.jących .je j stan.

Stan i funkcja prostaty u psów są określane głownie
w oparciu o kliniczną ocenę tego narza.du, uzupełnianą
badarriem ultrasonograficznynr lub biopsją (11). Dodat-
kowo określa się objętość i charakter wydzieliny sterczu
(11), natomiast jej biochemiczna ocena jest stosowana
tylko niekiedy (2, 6, 12).

W wydzielinie gruczołu krokowego psów występuje
białko o właściwościach enzymaĘcznych,tzw. psia pros-
tatowa specyficzna esteraza (CPSE), nazywana także
esteraząargininową(2, B, 9). Omawiany enzym stanowi
około 90%białek wydzielanychptzez stercz i jest po-
dobny do ludzkiego prostatowegó specyfi 
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genu (PSA) (9). Niektórzy autorzy wskazują na mozli-
wość wykorzystania aktywności CPSE jako diagnostycz-
nego wskaźnika funkcji prostaty (19).

Innym enzymatycznym markerem oceny stanu i funk-
cji prostaty jest fosfataza kwaśna. U psów zdrowych
aktywność prostatowej frakcji (PAP) oraz aktywność
całkowita enzymu (TAP) wzrastająwlaz z wiekiem, co
sugeruje, że enzym ten ma zwia4ek ze stanem prostaty
(6,7).Istnieją sugestie, że oznaczanie aktywności TAP
i PAP w surowicy krwi takze moze byó lżytecznym
wskaznikiem do diagnozowania stanów patologicznych
prostaty u psów (12).



Matefiały imetody
Badania przeprowadzono na 14 psach mieszańcach w wię-

ku od 2 do 10 lat, cechujących się stanem fizjologicznym lub
niewielkiego stopnia rozrostem gruczołu krokowego. Zwie-
rzęta były utrzymywane w boksach, karmione raz dztennie
komercyjną suchą karmą (Friskies@ Purina), a ponadto miĄ
zapewniony dostęp do wody ad libitum. Psy byĘ stale pod
pełną opieką weterynaryjną. Zwierzęta były utrzymywane
zgodnie z zalęceniami Lokalnej Komisji Etycznej.

Sześć samców otrzymujących finasteryd (MK-906;
N-(2-methyl-2-propyl)3 - oxo - 4 - aza- 5 a- androst- 1 -e ne- l 7 B -

-carboxamide; Proscar; Merck Sharp and Dohme) stanowiło
grupę doświadczalną, natomiast 8 otrzymujących placebo
tworzyło grupę kontrolną. Zwierzęta do poszczególnych grup
były wybierane losowo. Psom grupy doświadczalnej preparat
w formię tabletek podawano per os w dawce l mg/kg m.c./
ldzięh. Tabletki były wprowadzane do gardła za pomocą me-
dycznego aplikatora. Masa ciała psów była kontrolowana raz
w tygodniu. Preparat podawano przez 72 tygodni. Po zaptze-
staniu podawania finasterydu doświadczenie kon§nuowano
przez następne 6 tygodni, prowadząc obsetwacje kliniczne
i badania laboratoryjne. Łączny okręs trwania doświadcze-
nia, wliczając w to 3-Ęgodniowy okres poprzedzający apli-
kację leku, wynosił 2I tygodni.

W obu grupach zwierząt co 7 dni określano objętość wy-
dzieliny prostaty oraz akty,wność enzymaty czny ch wskaźni-
ków stanu tego narządu fosfatazy kwaśnej i esterazy argini-
nowej. Ponadto oceniano koncentrację testosteronu i dihydro-
testosteronu. Użyto ptzy tym następujapych metod.

Ocena objętości tydzieliny prostaĘ. Ejakulaty do badań
pobierano metodą masturbacji w obecności suki w cięczcę,
Frakcje III ejakulafu (wydzielina prostaĘ) zbierano oddziel-
nie do ogrzanych sterylnych naczyń szklanych. Ocenę obję-
tości wydzieliny prostaty dokonyrvano w wyskalowanych pro-
bówkach.

Oznaczanie aktywności fosfatazy kwaśnej w łydzieli-
nie prostaty. Do badań wykorzystano p-nitrofenylofosforan
disodowy jako substrat (a). Próby właściwę kolorymetrowa-
no wobec prób kontrolnych przy długości fali 4l0 nm. Ak-
tywnośó enzymu w j ednostkach Besseya-Lowry' ego-Brocka
odczytywano zkrzywej wzorcowej. Uzyskane wyniki obli-
czano w jednostkach międzynarodowych (U), stosując współ-
czynnik przeliczeniowy 16,67 (4).

Oznaczanie akĘwności esterazy argininowej w wydzie-
linie prostaĘ. Jako substrat wykorzystano 0,001 M N a-ben-
zoyl-L-arginine ethyl ester (BAEE) (Sigma, B-4500) zawię-
szony w 0,05 M buforze TRIS-HCI z dodatkiem 50ń CaCl,
(7). Pomiarów absorbancji dokonywano w odstępach 30-se-
kundowych w ciąu 2 minut w temperaturzę 25"C przy dłu-
gości fali 254 nm (w stosunku do próby ślepej) zwykorzysta-
niem spektrofotometru Beckman DU-62. Ak§vność enzy-
mu obliczano wg wzoru,. LErrol0,359 - ilość pM substratu
zhydrolizowanęgo pTzez enzym w ciągu l minuty (AErr. -
przyrost absorbancji w ciągu 1 minuty, 0,359 współczyn-
nik). Aktywność właściwą enzymu określano w przeliczeniu
na 1 mg biŃka.

Badania endokrynologiczne. Próbki krwi do określenia
poziomu testosteronu i dihydrotestosteronu pobierano z żyĘ
odpromieniowej, każdorazowo po zakończęnillbadań klinicz-
nych i pobraniu ejakulatu. Uzywano jednorazowych igieł
Micropoint 0,9 x 40 oraz sterylnych probówek z heparyną
(Venoject@). Pobrane próby byĘ naĘchmiast wirowane przez
20 minut przy 3000 obr./min. Uzyskane osocze przenoszono

do sterylnych probówek i do czasu ana|iz przechowywano
w temperaturzę -20"C.

Oznaczanie poziomu testosteronu. Poziom testostęronu
mierzono metodą radioimmunologiczną bez ekstrakcji z wy-
korzystaniem RIA Kits DSL - 4000 (Diagnostic Systems
Laboratories Inc, Webster, Tex, USA). Próby wykonlrvano
w dwóch powtórzeniach. RadioakĘwność zliczano przy po-
mocy licznika scyntylacji Wallac Wizard 1410.

Czułość metody wynosiła 0,1 nglml, zaś zmięnność wę-
wnątrz- i zewnątrzseryjna odpowiednio 3 ,7 5Yo i '7 ,28oń.

Oznaczanie poziomu dihydrotestosteronu. Poziom di-
hydrotestosteronu oznaczono metodą radioimmunologiczną
z ekstrakcją n-heksanem z wykorzystaniem RIA Kits DSL-
-9600 (Diagnostic System Laboratories Inc, Webster, Tex,
USA). Próby wykonywano w dwóch powtórzeniach.

Radioaktywność zticzano przy pomocy licznika scynty-
lacji Wallac Wizard I470.

Czułość metody wynosiła 30 pglml, zaś zmięnnośc wę-
wnątrz- i zewnątrzseryjna odpowiednio 2,88% i 9,090ń.

Analiza statysĘczna. Z lwagt na dużą osobniczą zmięn-
ność uzyskanych rezultatów badań do wnioskowania statys-
tycznego przyjęto poziom istotności p : 0,1. Zastosowano
metodę anallzy korelacji i regresji. Przyjęto model krzywoli-
niowy (wielomian 2 stopnia). Dla grupy eksperymentalnej
i kontrolnej określono istnienie istotnej zalężności (kore-
lacje) lub jej brak pomiędzy badanymi cechami a długością
okresu stosowania finasterydu. Przy pomocy testu F zweryfl,-
kowano hipotezę o podobnym przebiegu zmianw okresie do-
świadczenia w grupie eksperymentalnej i kontrolnej.

Obliczenia wykonano przy użyciu programów komputero-
wych Excel oraz Statistica.

Wyniki iomówienie
Ryciny 1-5 przedstawiajązmiany koncentracji lub ak-

tywności badanych wskaźników w przebiegu doświad-
czenla. W grupie eksperymentalnej stwierdzono istotną
zalężnośc pomiędzy czasem podawania finasterydu
a obj ęto ś cią wydzieliny pro staty, aktywno ści ami fo sfata-
zy kwaśnej i esterazy argininowej oraz poziomami testo-
steronu i dihydrotestosteronu. Wykazano ponadto, że
z wyjątkiem poziomu testosteronu. istnieją istotne różni-
ce pomiędzy grupą doŚwiadczalną a kontrolną w zakre-
sie badanych wskaźnikow (ryc. 1-5).

W tabeli 1 przedstawiono wartości współczynników
korelacji między analizowanymi wskaznikami funkcji
prostaty a poziomem androgenow - testosteronu i di-
hydrote sto steronu. Należy stwierdzić, że gener alnie war-
tości współczynników korelacji byĘ dodatnie i statystycz-
nie istohe (p:0,1). Zalężności nie wykazano jedynie
między objętością wydzieliny prostaty i poziomem tes-
tosteronu (tab. 1).

Uzyskane wyniki wskazują że długotrwałe podawa-
nie finasterydu obniża funkcję sekrecyjną prostaty oraz
zmięnia istotnie poziom dihydrote sto steronu. Wy r azem
tego było znacznę zmniejszenie objętości frakcji prosta-
towej nasienia obserwowane w przebiegu doświadcze-
nia. Potwierdza to hamujący wpływ tej substancji na czyn-
nośćprostatyorazmechanizmdziałaniastwięrdzonętakże
przez innych autorów (10, i3, 16, 18) orazwę \Mcześ-
niejszych badaniach własnych (20).

B adani a wła sne p otw ier dziĘ me c hanizm działania fi -
nasterydu na poziomie syntezy hormonów androgeno-



0bięlOśó wydzieliny plOstaty

Foslataza kwaśna

Esleraza atgininowa

0,62

0,67

0,29

0,72

0,48

Tab. l. Współczynniki korelacji liniowej (p :0,1) między wy-
branymi wskaźnikami funkcji prostaty a poziomem andro-
genów (grupa eksperymentalna)

wych. Koncentracja testosteronu u psÓw grupy ekspery-
mentalnej była ntezmieniona, natomiast stwierdzono
znaczne (ponad 60%) obniżenie poziomu DHT, przy
dużym zróżnicowaniu osobniczym. Uzyskane wpiki ko-
respondująz badaniami Cohena i wsp. (5) którzy u psów
z BPH notowali obniżęnie DHT o 65%o po 1 5 tygodniach
podawania finasterydu zastosowanego w analogicznęj
dawce j ak w badaniach własnych. Sirinarumitr i wsp. ( 1 8)
stosując niższę dawki finasterydu (0,1-0,5 mglkg) także
obserwowali istotne obnizenie poziomu DHT (58%).

Opisanym powyżej zmianom, a następnie ich powro-
towi do wartości wyjściowych, towarzyszyło analogicz-
ne zachowanie się aktywności badanych enzymów,
W przypadku fosfatazy kwaśnej generalnie stwierdzono,
że obniżenie aktywności tego ęnzymu korelowało ze
zmniejszeniem się objętości wydzieliny prostaty oraz
spadkiem poziomu DHT. Po zaprzestaniu podawania
finasterydu i powrocie prostaty do fizjologicznej funk-
cji, akty,,vność tego enzymuwracńa do wartości wyjś-
ciowych. Opisana reakcja nie była jednolita u wszyst-
kich zwierząt. U 2 osobników bowiem w okresie pierw-
szych 7-8 tygodni podawania finasterydu aktywność fos-
fatazy kwaśnej w wydzielinie prostaty nie wykazywała
istotnych zmian. To nie§powe zjawisko wskazywać moze
na osobnicze reakcje zwieruąt w warunkach obnizonej
aktywności sekrecyjnej prostaty. Nalezy podkreślić, ze
w odróżnieniu od wcześniejszych prac wykonanych na
psach rasowych (10, 15, 17, 18) w badaniach własnych
uzyto psow mieszańców. Być może warunkowało to ob-
serwowaną róznorodność osobniczych reakcj i enzyma-
tycznych w warunkach zmieniajapej się czynności pros-
taty. Statystycznie, analiztljąc średnie wartości dla całej
grupy, stwierdzono jednak istotną za\eżnośc między ak-
tyrvnością fosfatazy a funkcją prostaty (tab. 1).

Interpretacj a wyników doty czący ch drugie go b adane -

go ęnzymu, esterazy argininowej jesttrudniejsza, bowiem
w porównaniu z fosfatazą kwaśną korelacj a między funk-
cją prostaty a aktywnością tego enzym.ujest słabiej za-
zl"Ia:zona (tab. 1). Podobnie jak w przypadku fosfatazy
kwaśnej, obserwowano równiez osobnicze różnice ak-
tywności tego enzymul oraz rożne reakcje poszczegol-
nychzwierząt na supresję czynności prostaty. Stopniowe
obniżenie aktywności tego enzymu wrazzupływem cza-
supodawania finasterydu, stwierdzono bowiemu 4 osob-
ników. U dwóch pozostałych psów, do 9.-10. tygodnia
podawania preparafu, mimo obnizonej funkcji sekrecyj-
nej prostaĘ obserwowano nawet wzlost aktywności es-
terazy argininowej . Zablrzeniaw oddawaniu ejakulatów
u wymienionych osobników utrudniały dalszą analtzę
tego zjawiska. Generalnie jednak, podobnie jakw przy-
padku fosfatazy kwaśnej, uzyskane w badaniach własnych
wyniki mimo pewnych rozbiezności, potwierdzają jak

Ryc. 1. Wpływ podawania finasterydu na objętość frakcji pro-
statowej (III) ejakulatu

Ryc. 2. Wpływ podawania finasterydu na aktywność fosfata-
zy kwaśnej w wydzielinie prostaty

Ryc. 3. Wpływ podawania finasterydu na akt},rvność estera-
zy argininowej w wydzielinie prostaĘ

się wydaje, zależnośc aktywności esterazy argininowej
od stanu prostaty i wpływu na nią androgenów (tab. 1).
Korelacja taka dotycząca aktywności tego enzymu
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Ryc. 4. Wpływ podawania finasterydu na poziom testostero-
nu w osoczu krwi

Ryc. 5. Wpływ podawania finasterydu na poziom dihydro-
testosteronu w osoczu krwi

w tkankach była równiez opisana wcześniej przez inny ch
autorów (9, 14, 15). Porównanie aktywności obu ba-
danych enzymów wskaznikowych prostaty wykazało
statystycznie istotną zalężnośc istniejącą między nimi
(r : 0,31, p : 0,1), co dodatkowo wspiera tezęo ich ścis-
łym zw iązkll z funkcj ą prostaty.

Wyniki własne dowodza, ze istnieje za7eżnośc między
aktywnością badanych enzymów a zmieniającą się pod
wpłyrvem androgenów funkcją prostaty. Nalezy jednak
zaznaczy ó, iż u ni ektory ch zw ier ząt kore 1 acj a ta była sła-
bo zaznaczona. Niniejsze badania były przeprowadzone
u rwierząt zdrowych z eksperymentalnie blokowaną cąm-
nością prostaty, która następnie wracała do prawidłowej
fuŃcji. Badania innych autorów doĘczyĘ natomiast sta-
nów patologicznych tego organu i dowiodły, iż aktyw-
ności fosfatazy kwaśnej i esterazy argininowej mogą być
podwyzszone w stanach łagodnego rozrostu prostaty (2,
6, I2). Jednakże doĘchczas publikowane pr ace doĘ cząc e
tej problematyki są bardzo nieliczne, dodatkowo zaś do-
tyczą niewielkiej liczby zw terząt. Ponadto, w więks zo ś ci
ptac, oznaczeń akĘwności badanych enzymów dokona-
no w surowicy krwi (2,6,Iż) lub tkankach prostaty (14,
I5), zaś nieliczne tylko przeprowadzono w plazmie na-
sienia (2). Utrudnia to znacznie porównanie wyników
własnych zbadaniami innych autorów. Ciekawą obser-
wację stanowi natomiast fakt, iż u psów przydatniejszym

wskaźnikiem wydaje się fosfataza kwaśna. Natomiast
w medycynie ludzkiej enzymem powszechnie uzywanym
w diagnostyce stanu prostaty jest PSA, który jest w du-
zym stopniu podobny do esterazy argininowej CPSE,.

Wyniki własne wskazują na przynajmniej częściową
przydatność określania aktywności badanych enzymów
w nasieniu do celów diagnostycznych. Dalsze prace pro-
wadzone na większej liczbie zwierząt z różnym stanem
prostaty wydają się niezbędne, aby uzyskać ostateczną
odpowi edz dotyczącąprzydatności wskazników enzyma-
tycznych do diagnozowania stanu tego ofganu.
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