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Karłoruatośó przysadkowa psów - opis przypadku
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Ganine pituitary dwańism - a case lepon
Summary

The study demonstrated the diagnostic course of a German shepherd dog which was apparently suffering
from dwarfism. The complete clinical diagnosis, additional dermatological diagnosis, urinalysis, hematological
diagnosis, biochemical diagnosis of serum, radiological diagnosis, measurement of IGF-I, a test with xy|azine
and diagnosis of the pituitary gland by means of magnetic re§onance (MR) were carried out.

The value of the insulinJike growth factor I was 5,6 ng/ml. The pituitary gland did not produce somatotropine
after applying xylazine. Magnetic re§onance demonstrated the existence of abnormal structures of the pitu-
itary gland indicating its underdevelopment. Canine pituitary dwarfism was discovered caused by the reduced
level of IGF-I resulting from the isolated deficiency of the growth hormone due to underdevelopment of the
pituitary gland.
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Przysadka j est gruczołem wydzielania wewnętrzne-
go, wywo d zącym s ię z neuro ektodermy, umiej s cowio-
nym w dole przysadkowym kości podstawnoklinowej
móz gowioc zaszki. Jej przedni płat powstaj e u psa, j ak
i u innych ssaków, w rozwoju płodowym z uwypukle-
nia pierwotnej jamy ustnej, kieszonki Rathkego (15).
Stanowi on część gruczołową produkuj ącą liczne hor-
mony sprawujące funkcje regulatorowe w odniesieniu
do wielu, połozonych obwodowo narządów endokryn-
nych. Nalezy do nich hormon wzrostu (somatotropi-
na, GH, STH), hormon adrenokortykotropowy (korty-
kotropina, ACTH), tyreotropowy (Ęreotropina, TSH),
folikulotropowy (folikulotropina, FSH), luteinizujący
(lutropina, LH), hormon laktotropowy (prolaktyna,
PRL, LTH) oraz lipotropowy (lipotropina, LPH). Płat
tylny narządl. wywodzący się z podwzgorza, stanowi
częśc nerwową przys adki pro dukuj ąc ą wazopre synę
i oksytocynę.

Somatotropina psia (cGH) jest jednołańcuchową
proteiną o masie cząsteczkowej 22 000 daltonów. Jej
pulsacyjne wydzielanie jest kontrolowane przez pod-
w z gor zow y hormon uw alniaj ący hormon wzro stu ( s o -
matoliberyna, GRH) oraz hotmon hamujący uwalnia-
nie hormonuwzrostu (somatostatyna, SRIF) (6, 9). GH
nie wywołuj e wzro stu bezpo średn io, lecz z udziałem
decydującego, o wielkości ciała, insulinopodobnego
czynnikawzrostu I (somatomedyna C, IGF-I), produ-
kowanego pTzez wątrobę oraz unne narządy (chrząst-

ka wzrostowa kości) po zadziałaniu na nie somatotro-
piny (3, 4, 10).

Wrodzona karłowatość przysadkowa psów wystę-
puje rzadko i stwierdza się ją uróżnychras,Iecznaj-
częściej u owczarków niemieckich oraz karelskich
psów na niedźwiedzię jako anomaltę dziedziczoną
autosomalnie recesywnie (1, 8, 13), Przyczynąobnt-
zonego poziomu somatotropiny w osoczu może byc
cysta z kieszonki Rathkego, umiejscowiona w obrę-
bie siodła tureckiego, prawdopodobnie doprowadza-
jąca do zanlkuprzysadki z ucisku lub dysfunkcja wy-
Łącznie somatotropow (komórek produkuj ących GH)
- u karłów przysadkowych stwierdza się hipoplazję
lub istnienie normalnej przysadki (11, 13). Efektem
tej somatotropowej niedoczynności przysadkowej
moze być przedwczesne zalrzymanie wzrostu zwie-
rzęcia z zachowaniem proporcji ciała oraz występo-
w ani e zmian skomych z zahamowani em ro zwoj u okry-
wy włosowej. Na skutek niedoczynności przysadki
prowadzącej do niedoboru innych hormonów produ-
kowanych pr zez j ej pr zednt płat poj awic si ę moze dys -
funkcj a stymulowany ch przez przysadkę naruądow
wydzielania wewnętrznego, takich jak tarczyca, nad-
neraza i gonady (8, 1i).

W niniej szym oprac owaniu op is an o pr zyp adek or az
p o stęp owani e di a gno styc zne p otwi e r dzaj ąc e wy st ęp o -
wanie karłowatości przysadkowej u psa.
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Matefiał i metody

Obserwacj e doty cząpsa, samca, owczarka niemieckie-
go w wieku 16 niesięcy o masie ciała I5,2 kg. Zwlerzę
przebywało u właściciela od 2. miesiąca życia. Po osiąg-
nięciu wieku około 6 miesięcy zauważono zahamowanie
wzrostu, utrzymywanie się okrywy włosowej typtt szcze-
nięcego, tj. brak wzrostu włosa ościstego oprócz okolicy
szyi, głowy i dystalnych części kończyn oraz pojawienie
się pseudosymetrycznych wyĘsień. W wieku 10 miesięcy
pojawił się świąd zlokalizowany w okolicy mostka, brzu-
cha, pachwin i przyśrodkowej strony ud, skóra zaczęła ule-
gac przebarwieniom. Zwierzępochodziło z licznego mio-
tu, w któryn inne osobniki nie wykazywały podobnych
objawów. Przed wizytą w Przychodni Dermatologicznej
czynione były próby leczenia psa, między innymi w kie-
runku grzybicy, ale nie przyniosły one widocznych efek-
tów terapeutycznych.

IJ zwlerzęcia wykonano pełne badanie kliniczne oraz
dermatologiczne badania dodatkowe (badanie zeskrobin
w chlorolaktofenolu, trichogram, badanie włosa w świetle
lampy Wooda, preparaty odciskowe barwione metodąDiff-
-Quick), atakże badanie ]Tloczu, hematologiczne i bioche-
miczne. W celu uściślenia rozpoznanta przeprowadzono
następnie badanie radiologiczne, pomiar IGF-I metodą im-
muno enzymatyczną (IEMA), te st z ksylazy ną( okre ś laj ący
dynamikę wydzielania somatotropiny) opierający się na
oznac zęnil p ozi o mów horrnonu wzro stu meto dą imm uno -
radiometryczną (RIA) oraz ocenę obrazowąprzysadki przy
uzyciu metody rezonansu magnetycznego (MR).

Wyniki i omówienie

Opis przypadku. W trakcie badaniaklinicznego psa
stwierdzono budowę ciała zbliżoną do wzorca rasy
owczarka niemieckiego z występowaniem niskiego
wzro stu or az nlezrtaczny ch dysprop orcj i (o gon s ięga-
jącyponiżej połowy śródstopia tprzodozgryz) (ryc. 1).

Pies był płochliwy i wykazywał agresywność.
W badaniu dermatologicznym stwierdzon o rozptzę-

sttzeni on e, p s ęudo sym etry c zne wyły s i eni a zlokalizo -
wane w okolicy międzyłopatkowej, grzbietowo-zebro-
wej, lędźwi owej,kłzyżowej, ogonowej, chrząstki mie-
czykowatej mostka, pępkowej, ktocza, odbytowej,
bilatęralnie w okolicy fałdu kolanowego, łuku zebro-
wego, pachwinowej, pośladkowej i podkolanowej.
W pozostaĘch okolicach (oprocz głowy, szyiorazdy-
stalnych części kończyn, porośniętych włosem ościs-
tym) skora p okryta była pr zer zedzoną ma tow ą miej s -

cami odbarwioną nastroszoną okrywą włosową typu
szczenięcego. Naskórek wykazyw ał ptzebarwienia,
Skora właściwa była zciehczńa i miała obnizoną elas-
tycznośc, zaś w okolicy pachwin, brzlcha i wyrostka
mieczykowatego mostka pokryta był a sączącymi grud-
kami oraz plamami rumieniowymi wraz z przęczosa-
mi i wykazywała średniego stopnia świąd (ryc.2).

Badania zeskrobin ukierunkowane na stwierdzenie
pasozytów zewnętrznych, dĄ wynik uj emny. Tricho-
gram wykazał istnienie około 80% włosow w fazie
telogenu otaz btak zarodników dermatofitow. Nie

Ryc. 1. Owczarek niemiecki dotknięty karłowatością przy-
sadkową. Widoczna budowa ciała zbliżona do typowej dla
wzorca rasy, pseudosymetryczne wyłysienia oraz okrywa wło-
sowa typu szczenięcego
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Ryc. 2. Skóra okolic ciała pokryta wyłysieniami, plamami
rumieniowl.mi, grudkami sączącymi oraz przeczosami

stwierdzono także fluorescencji w świetle lampy Wooda.
B adanie cytologiczne preparatów odciskowych uj aw-
niło obecność licznych neutrofili.

Badanie moczu wykazaŁo małego stopnia proteinu-
rię, obecność nielicznych nabłonkow płaskich i leu-
kocytów. W badaniu hematologi cznym stwierdzono
jedynie podwyższenie hematokrytu do 56,8Yo. Bada-
nia biochemiczne wykazały znaczny wzrost stęzenia
mocznika w surowicy do wartości 108,5 mgldl. War-
tości innych wskazników biochemicznych pozostawŃy
W nonnle.

Zahamowanie wzrostu zwl,erzęcia było powodem
r o zszer zęIia metod diagno styc zny ch o b adanie radi o -
logiczne. Badaniem rentgenogr aftcznym obj ęto gło-
wą klatkę piersiową odcinek piersiowo-lędźwiowo-
-kr zy żowy kręgo słup a or az pr ze drami ona.

Rentgenogram głowy poza przodozgryzem wyka-
załwłaśctwe dla rasy psa proporcj ę trzewioczaszki do
mó z gowi o czaszki, z wy t ażnl,e zaznaczoną warstwą



Ryc. 3. Rentgenogram kości nadgarstka,
śródręcza, palców i przedramion. Strzałka
wskazuje linię nasadową świadczącą o za-
kończonym wzroście kości na długość
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długość (ryc. 3), Wysycenie cieniowe kości było pra-
widłowe. Ostatecznie Llznallo, że układ kostny bada-
nego psa miał strukturę charakterystycznądla dojrza-
łego szkielętl z zachowaniem właściwych proporcji
badanych elementów.

W oparciu o opisane powyzej badania postawiono
kliniczne podejrzenie karłowatości przysadkowej (na-
nosomia pituitaria).

W celu potwierdzenia ro zpoznania wstępnego ozua-
czono stęzenie insulinop odobne go czynnika wzro stu I.
U psa będącego na czczo pobrano na EDTA 2I<rwi
z ĘĘ jarzmowej. Materiał odwirowano uzyskując oso-
czę,w którym ozflaczono IGF-I. Jego wartość wyno-
siła 5,6 nglml Wynik ten dalece odbiegał od normy,
ktora dla dorosłego owczarka niemieckiego wynosi 280
+23 nglmlt jestzależna od wielkości rasy (4). U kar-
łów przys adkowych stwierdzan o zazwy czaj warto ś ci
5-26 nglml (5, 14). Uzyskany wynik mogł świadczyć
o występującej u psa karłowatości na tle niedoboru
hormonu wzrostu.

W związku z powyższym postanowiono przępto-
w adzić te st z ksyla zy ną któr a p odobnie j ak klonidyna
j est agonistą receptor ów a r-adrenergicznych i dopro-
wadzau zdtowych psow pó 15-30 minutach od poda-
nia dozylnego w dawce 100-300 pelkg m.c. do wy-
rzutu hormonu wzrostu ,przy czympoziom podstawo-

Ryc.4. Poziomy hormonu wzrostu przed (0 min.) i po poda-
niu ksylazyny - brak efektu stymulacji. Czerwone linie wy-
zn aczają p r zedzial p rawi dłowy dla zdrowych p s ów

wy GH zawiera się w przedziale od I do 4,5 nglml (2,

7, II). Zwierzęclu będącemu na czczo założono ka-
niulę do żyĘ jarzmowej . Pobran o 2 mlkrwi na EDTA,
następnie podano dozylnie ksylazynęw dawce 200 p"gl

/kg m.c. po czympobrano krew do dalszych badań po
15,30, 45,60,90 iI20 minutach. Próbki krwi odwi-
rowano w celu uzyskania osocza, w ktorym oznaczo-
no następnie zawartośó hormonu wzrostu (ryc. 4).

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono
brak zdolności przysadki do wydzielania somatotro-
p iny p o zadzińaniu b o dżca stymuluj ąc e go. P o ziom GH
byłbardzo niski, niezdolny do wywołania prawidło-
wego wzrostu zwierzęcia, co jest znamienne w karło-
watości przysadkowej (1a)

W związku z istnieniem somatotropowej niewydol-
ności przysadki, w cęlu ustalenia przyczyny zmian,
postanowiono wykonać badanie mózgowio czaszkt
z ttżyciem metody rezonansu magneĘcznego (MR).
Wykonano sekwencje FSE w obrazachTl iTZ zależ-
nychw płaszczyznach strzałkowych i czołowych, Dół
przysadki mózgowej wykazywał maŁą objętość oraz
wypełniony był nieĘpow ądlaprzysadki strukturątkan-
kową. Zbtornlknadsiodłowy wpuklony był dość głę-
boko. Nie uwidoczniono lejka przysadki mozgowej.
Skrzyzowanie nerwów wzrokowych nie posiadało cech
ucisku (.yc. 5 t 6). Obraz MR wykazał istnienie nie-
prawidłowych struktur przysadki mózgowej, co wska-
zywaŁo na jej niedorozwój.

Na podstawie wykonanych badań postawiono roz-
poznanie karłowatości przysadkowej psów (canine
p i tuit ary dw arfi s m) sp owodowanej obnizonym pozio-
mem IGF-I wynikającym z niedoboru hormonu wzro-
stu wyłvołanego niedoro zvv ojem przysadki mózgowej .

P owy ższy tok po stępowania di agno styc znę go można
uznaó za standardowy w odniesieniu do przypadków
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Ryc.5 i ryc.6. Badanie mózgowioczaszkiz użyciem metody rezonansu magnetycznego (sekwencje FSE w obrazach Tl i T2
zależnychw płaszczyźnie strzałkowej i czołowej). Dół przysadki mózgowej o małej objętoŚci, wypełniony nietypową dla PrzY-
sadki strukturą tkankow ą (patrz strzałki)

karłowatości przysadkowej przebiegających bez ob-
jawów klinicznych innych endokrynopatii. W razie
uszkodzenia przysadki dotyczącego nie §lko somato-
tropów Ql anhyp opituitari s m) dochodzić może do zŁo-
żonego niedoboru GH, TSH, ACTH, gonadotropin
orazprolakĘny, co przejawia się niedo czynnoŚciątar-
człcy,nadnerczy lub gonad, awówczas konieczne jest
przeprowadzęnię złożonej diagnostyki z dodatkowym
lĘ ciem, innych niz w omówionym przypadku kl tntcz-
nym, hormonalnych testów czynnościowych (8),
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Wohlfuhrtia magniJica (D iptera : Sarcop hagidae) powoduj e muszycę zwie-
rząt w basenie Morza Śródziemnego, na wscho<1zie Chin i w stepowych regio-

nach Europy. Badania nad skutecznością dicyklonilu w zwalczaniu inwazji
Itr/. magnifica przeprowadzono na krecie w dwóch grupach owiec o masie ciała
35-45 kg w wiektt 2-4Iat W 1999 r. inwazja lalw W magnificabyła problemem

w regionach górskich, gdzie są duże skupiska owiec. Dicykloni1 5% w dawce

30 ml/zwierzę stosowano w formie 2 taśmnasyconychpreparatem Jednąumiesz-

czano wzdŁlż grzbietu, drugą opasywano tułów, tylne kończyny i genitalia. Ba-
danie trwało 31 tygodni. W grupie kontrolnej inwaĄęW magnifica stwierdzono

l1,'7,5-20%zwierząt,awgrupiedoświadczalnej u2,5-5Tozwierząl. Dicykloni1
spowodował 100% redukcję zarńeniaw okresie 24 tyg , a 80% w okresie 3 1 tyg.
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CURRAN W., WYLIE M., SNODDEN D. A.,
MOFF,ET D. A., PAPP T., ADAIR B. M.,
SMYTH J. A.: Izolacja adenowirusa bydła sero-
typ 6 od cielęcia w Zjednoczonym Królestwie. (Iso-
lation of bovine adenoviru§ §erotype 6 from calf in
the United Kingdom). Vet. Rec. 156,82-86,2005 (3)

Na hodowli komórek jajler cielęcia wyosobniono z okrężnicy padĘch ssą-

cych cieląt wirus 99-8130, a z jelita biodrowego wirus 98-8130 (I). Cielęta
w wieku 1 0 tyg. chorowaĘ na dyzentenę. Średnica wirionów wynosiła 83+2,5 nm.

Wiriony stwierdŻane w jfilrach komórek hodowli wyglądaĘ jak adenowirusy.

Porównanie sekwencji 567 bp segmenfu izolatu C z plototypowym adenowiru-

sem bydła (BAdV) umożliwiło jego identyirkację jako BAdV-6 Wykazywał on

99,30ń identyczności z nukleoidem i ] 00% aminokwasów z winrsem prototypo-

wym BAdV-6 szczep 61Il30. Badania suroił,ic bydła w północnej Irlandii tes-

tem aglutynacji wykazały dużą częstotliwość występowania przeciwciał dla
BAdV-6' 
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