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Markery enzymatyczne g]uczołu krokowego psa

RAFAŁ srnzeżeK, ToMAsz JANoWSK!

Katedra Położnictwa iPatologii Rozrodu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UW-M, ul. Oczapowskiego 14, 10-957 Olsztyn

Strzeżek R., Janowski T.

Enzymatic markers of canine ptostate

Sunmary
Prostatic disorders in dogs can be diflicult to differentiate because of similarities in clinical lindings. Diag-

nosis of these diseases requires the assessment of prostate size and status by, rectal palpation. radiography or
ultrasonography, the evaluation of prostatic fluid, and possibly prostatic biopsy. Measurement of serum and
semina| plasma acid phosphatase (AP) and canine prostatic specific esterase (CPSE) concentrations/activities
could be useful in diagnosing canine prostatic diseases. Canine prostate specific esterase (CPSE), the major
secretory protein of the canine prostate gland, is similar to human PSA.

This review article presents current knowledge on the use of serum and semen plasma markers in diagnos-
tic of prostatic disorders in dogs.

Key"words: canine prostatic disorders, diagnostic, enzymatic markers

Gruczoł krokowy j est j edynym dodatkowym gruczo-
łem płciowym występuj ącym u psów samców ( 1 8, 1 9).
Zadanlem prostaĘ jest produkcja wydzieliny tworzą-
cej osocze nasienia i umożliwiającejjego transport w
czasię ejakulacji (22),W trakcie kopulacji zaśwydzie-
lina ta wtłacza bogatą w plemniki frakcję ejakulatu
przez szyjkę do macicy (19). Rola wydzieliny prostaty
polega na tworzeniu odpowiedniego środowiska dla
plemników ponva|ającego na ich dojrzewanle i prze-
żyr,valność (18, 19),

Schorzenia gruczołu krokowego stanowią u psów
samców przeważającą częśc chorób związanych z
układem rozrodczym, Najczęściej spo§kane to: bak-
teryjne zapalenia, łagodny rozrost gruczołu krokowe-
go, torbiele oraz nowotwory. Omawiane schorzenia u
psów są trudne do rozrożnięnia ze względu na podo-
bieństwo objawów klinicznych oraz zb|iżony obraz
badańlaboratoryjnych i radiologicznych (3). Postawie-
nie definitywnej diagnozy wymaga często wykonania
biopsji prostaĘ który to zabiegmoże być skompliko-
wany z powodu relaĘwnie trudnego dostępu do tego
gruczołu (3).

Rozpoznawanie chorób gruczołu krokowego doko-
nywane jest na podstawie: badania klinicznego, włącz-
nie z badaniem rektalnym i ultrasonograftcznym lub
radiologicznym, badań laboratoryjnych rnoczu i krwi,
a także cytologicznego i mikrobiologicznego badania
wydzieliny stercza oraz biopsji. W medycynie ludz-
kiej, obok wymienionych metod, do diagnozowania
schorzeń gruczołu krokowego wykorzystuje się także
określanie swoistych markerów w plazmie krwi takich
jak prostatowy specyftczny antygen PSA (prostatic
specific antigen) oraz fosfataza kwaśna (1, 3).

Prostatowy specyficzny antygen (PSA)

P SA j est glikoproteiną produkow aną przęz komór-
ki epitelialne gruczołu krokowego i wchodzi w skład
płynu nasiennego. Oznaczanie poziomu PSA zostało
po raz pierwszy wykorzystane w 1970 r, w medycynie
sądowej dla udokumentowania gwałtu. Aktywność
proteolityczna PSA powoduje upĘnnienie spermy, stąd
obecnośc PSA w wydzielinie pochwy, wskazywać
może na nasienie jako źródło jego pochodzenia. Do-
piero po 20 |atach odkryto, ze samo badanie poziomu
tego czynnika moze także byc wartościową metodą
diagnozowania nowotworów prostaty, Od końca
1992 r. Amerykańskie Towarzystwo Przeciwrakowe
zaleca mężczyznom po pięćdziesiątym roku zycia co-
r.oczne wykonyr,vanie zarownobadania per recfum, jak
loznaczantapoziomu PSA (l), Jest on naTywany,,mar-
kerem gulza", ponieważ jego podwyższony poziom
moze wskazywac na istnienie nowotworu. Prawdopo-
dobieństwo , że przyczynąj est rak rośnie wraz ze wzro-
stem poziomu tego markera, Z kolęi umiarkowanie
wysoki poziom PSA może śwtadczyc o schorzeniach
innego rodzaju, takich jak łagodny rozrost i zapalenie
gruczołu krokowego. U ludzi w miarę starzenia się i
powiększania prostaty rośnie poziom PSA we krwi (1).

PSA nie został lvykryty w plazmie krwi oraz nasie-
nia zarowno u psów zdrowych, jak i dotkniętych cho-
robami prostat} (3). Natomiast obecność PSA wyka-
zano przy pomocy barwień immunohistochemicznych
w tkankach normalnej, hyperplastycznej i nowotwo-
rowej prostaty. Bell i wsp. uzyskali pozy§wny wynik
u wszystkich psów z nowotworami prostaty, jednak
komórki byĘ słabo lub umiarkowanie wybarwione (3).
Podobnie we wcześniejszych badaniach jedynie nie-



wielki (2 z 3 I) odsetek przypadków nowotworów pro-
staty dał wynik pozytywny (16). Natomiast w bada-
niach tych nie wykryto PSA w plazmie nasienia i su-
rowicy krwi psóq co sugerować może, iż koncentra-
cja PSA w Ęch płynach jestponiżej czułości zastoso-
wanych metod analiĘcznych lub też PSA nie jest pro-
dukowane przęz psi gruczoł krokowy. Dowiedziono
pr7ry tym, ze istnieje wysoka homologia pomiędzy PSA
a prostatową specyficzną esterazą (CPSE - Canine
prostatic specific esterase) występującą u psów (7).
Możliwe j e st zatem, ze obsetwowana immunoreaktyw-
ność PSA w nowotworowych tkankach psow zlviąza-
na była r aczej z r eakcjąW zy żow ąp omiędzy cząstecz-
kami P SA a CP S E (3), niż z fakĘ cznąob e cno ś cią te go
pierwszego czyrmika.

Psia prostatowa specyficzna esteraza (CPSE)

W wydzielinie gruczołu krokowego psów wystę-
puje relatywnie podobne do PSA białko o właściwo-
ściach enzymaty czny ch psia prostatowa specyfi cz-
na esteraza (CP SE). Stanowi ona 9 0oń białek wy dzie -
lanych przez stercz (6, 1 0, 19 , 20). Zamiennie nazy -
wana esteraząargininową. Nazwa tawywodzi się stąd,
iż enzymten wykazuje wysokie powinowactwo do na-
stępujących synteĘcznych substratów: ester eĘlowy
N-a-benzoilo-L-argininy (BAEE) oraz ester metylowy
p-toluenosulfony1o-L-argininy (TAME) (8). Dlatego
też, podobnie jak PSA, zaliczany jest do klasy tzw. se-
rynowych protelnaz (3). NaleĄ dodać, że psia esteraza
argininowa wykazuje 64Yo homologię sekwencji ami-
nokwasowych do świńskiej kallikreiny trzustkowej oraz
Ęko28% do bydlęcej trypsyny i chymoĘpsyny (8).

P o dobni e j ak P S A u ludzi, e stęr aza ar gininow a znaj -
duje się pod kontrolą androgenową (3, I0, 14,20), a
obnizenie aktywności testosteronu w surowicy daje
renlltat w postaci redukcji ak§wności Ęch enzymów
w surowicy iplazmie nasienia (3). Aktywność estera-
zy argininowej może być hamowana poprzez stoso-
wanie antyandrogenów (12). CPSE została zidenĘfi-
kowana w normalnych komórkach prostaty, p|azmie
nasienia j ak i w hyperp 1 asĘ czny ch i nowotworowych
tkankach prosta§. Enzym jest zlokalizowany głównie
w szczfowych częściach komórek sekrecyjnych na-
błonka prostaĘ, Nalezy dodać, że niskie koncentracje
podobnego immunologicznie białka wykryto także u
psa w trzustce oraz śliniankach (11). Fizjologiczna
funkcja omawianego enzymu nie została do§chczas
określona (3, 10), jednak wskazuje się na możliwość
jego wykoruystaniajako markera funkcji prostaty u
osobników w różnych stanach hormonalnych (20).

Koncentracje tego białka w plazmie nasienia sąpo-
dobne zarówno u psów zdrowych, jak również Ęch z
łagodnym rozrostem prostaĘ. Analiza koncentracji
CPSE w plazmie nasienia u psów kastrowanych oraz
z nowotworami prostaĘ i prostatitis nie jest zazw-
czaj możItwą ze względu na drastyczny spadek obję-
tości ejakulatu i niemożnośó pobrania dostatecznej ilo-
ści plazmy nasienia do badań enzymaĘcznych (3).

Koncentracja CPSE w surowicy psów z łagodnym
rozrostem prostaty (BPH - benign prostatic hypertro-
phy) jest vłyższa niż u osobników ze zdrową prostatą
lub normalnych kastrowanych. Podobny, choć nie tak
znaczny, wzrost koncentracji CPSE w surowicy wy-
stępuje u psów dotkniętych prostatitis i nowotworami
prostaĘ (tab. 1) (3). Nieznaczna ekspresjąCPSE przez
komórki nowotworowe moze powodować brak znacz-
nego wzrosfu koncentracji esterazy argininowej w su-
rowicy krwi u pacjentów z nowotworami prostaty, Bell
i wsp. (3) barwieniami immunohistochemicznymi zi-
denĘfikowali obecność esterazy argininowej w tkan-
kach prostaĘ tylko w 2 z 14 przypadków nowotwo-
rów gruczołu krokowego, Podobne rezultary osiągnęli
McEntee i wsp, (16), któr4l esterazę argininową wy-
kryli w tkankach Ęlko 8 z 31 nowotworów prostaty.

Chociaż psy z łagodnym rozrostem prostaty wyka-
njąwyższe koncentracje CPSE w surowicy niż psy
zdrowe, diagnostyczn a użyteczność tego enzymu j est
ograniczona. Jest to spowodowane faktem, iż koncen-
tracja w surowicy krwi u psów z prostatitis i nowo-
tworami prostaĘ nte rożntą się znacząco od tych u
osobników z łagodnym rozrostem prostaty. Równo-
czesne występowanie rozrostu prostaty ma natomiast
miejsce zarówno w przypadku stanów zapalnych, jak
i nowotworów prostaĘ, co moze powodowac zbltżo-
ne koncentracje CPSE w surowicy krwi w przebiegu
Ęch schorzeń (3). We wcześniejszych badaniach ła-
godny rozrost prostaĘ był bowiem obserwowany jako
schorzenie towarzyszące l44Yo psów z nowotworami
prostaĘ (4).

Podsumowując, aktualny stan wiedzy jak i możli-
wości analttyczne wskazują że w określeniu stanu
gruczoŁa krokowego omawiany enzym może mieć je-
dynie znaczęnie orientacyjne. Pozwala on bowiem je-
dynie na o dróżnienie fizj o lo g iczny ch i pato 1o gicznych
stanów prostaty, bęz możIiwości różnicowania po-
szczegolnych jej schorzęń, Jędnakże rozwinięcie tych
badań w oparciu o większą liczbę psów, może obja-
wić znaczącę różnice w koncentracjach CPSE w suro-
wicy zwierząt złagodnym rozrostem, prostatitis oraz
nowotworami prostaty. Dotychczasowe prace były
bowiem przeprowadzol7ę z użyciem niewielkiej licz-
by rwierząt.

Foslataza kwaśna (AP)

Innym znaczącym markerem enzymaĘ cznym funk-
cji i stanu prostaĘ jest fosfataza kwaśna. W medycy-
nie ludzkiej oznaczanię akĘwności tego enzymu we-
szło do uzlku w latach pięćdziesiąĘchiprzedodkry-
ciem PSA było najpopularniejszym badaniem labora-
toryjnym krwi nviązanymz nowotworami prostaty ( 1 ).
Do oznaczania aktywności frakcji prostatowej fosfata-
zy kwaśnej (PAP) wykorzystuje się właściwość całko-
witego hamowania jej aktywnościprzez L-winian (2).

. W chwili.obecnej badanie fosfatazy twaśn9j uważa
sięza mniej wiarygodne iprzydatne niż badanie po-
ziomu PSA (1). Obecnie oznaczanlę aktywności cał-
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Tab. l. Koncentracja esterazy argininowej CPSE w surowicv psów zdro}vych oraz z łagodnl.m
rozrostem prostaty (BPH), rakiem prostaty i bakteryjnym prostatitis (wg Bell i wsp. l995)

Tab. 2. Aktyrvność fosfatazy kwaśnej AP w surowicy krlvi psóN,zdrowvch, z lagodnvm rozro-
stem (BPH), nowotworami prostaty i baktery.jnl.m prostatitis (ł,g Bell i lvsp. l995)

Normalne

niekasttowane I kastrowane

Nowolwory

niekastrowane I k.rt,orun.
BPH proslatitis

Liczba psów

CPSE (ng/mL)

20

41,8 t 68,5

11

13,9 t 8,3

4

75.3 ł 77 ,2

11

23,6 t28,4

25

189,7 t 0,94

12

95,6 t 76,0
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fatazy kwaśnej u psów z
łagodnym rozrostem
prostaty (nawet o 25%) 1

pros tati tis, w porÓWna-
niu do osobników nor-
malnych (l3). Ponieważ
sekrecj a prostatowej fos-
fatazy kwaśnej (PAP)
j est androg eno-zależna,
jej wzrostjest prawdopo-
dobnie wynikiem dege-
neracji komórek nabłon-
kowych wydzielniczych
pod wpĘrvem zwiększo-
nei zawartości dihydro-
testesteronu (DHT) w
gruczole. Zazv,ry czaj bo-
wiem wzrost koncenha-
cji tego hormonu towa-

Tzyszy łagodnemu rozrostowi prostaty (23).
Jeszcze wyższe aktywności fosfatazy kwaśnej w

surowicy klwi stwierdza się (TAP, PAP ponad 7 Un )
u osobników z cystami prostaty (13). Także psy z gru-
czolakorakiem i rakiem prostaty wykazują podwyż-
szone aktywności fosfatazy kwaśnej (zarówno TAPjak
i PAP) (5, l3).

Oznaczanie TAP i PAP w surowicy może więc byc
użytecznym kryterium w diagnozowaniu stanów pa-
tologicznych prostaty u psów. Jednakże niskie aktyw-
ności TAP i PAP nie zawszę wykluczają brak nowo-
tworów tego organu (5).

Odmienne zdante na temat wartości diagnostycznej
oznaczanta aktywności fosfatazy kwaśnej wyraza Bell
i wsp. (3). Autorzy ci nie dostrzegająznaczącychtoż-
nic w aktywnościach tego enzymu, zarówno w suro-
wicy jak i w plazmie nasienia, u psów normalnych oraz
z rożnymi schorzeniami gruczoŁtl krokowego (tab. 2,
3). Jednak podkreślają że w badaniach tych wzięto
pod uwagę zbytmało osobników, aby wyciągnąc osta-
tęczne wnioski (3). Podobne opinie wyraża także We-
aver (2I).

Nalezy zauważyć, iz aktywność fosfatazy kwaśnej
w surowicy krwi moze wzrastać także po masazu lub
biopsji prostaty (9). Niepowodzenia w wykrywaniu
znaczącęgo podwyższenia aktywności tego enzymu w
surowicy psów z nowotworami mogąwynikać z obni-
żonej zdolności komórek nowotworowych do produk-
cji tego enzymu, Inne przyczyny to niska czułośc me-
tod analiĘcznych, a przęz to niemozność wykrycia
indukowanych chorobamt zmian w aktywności enzy-
mów w surowicy. Problem ten jest pogłębiony przez
małą liczbę psów poddanych doĘchczas ocenie (3).

podsumowanie

Określanie enzymaĘ cznych markerów stanu prosta-
ty może być pomocne w szybkiej diagnostyce scho-
rzeńtego gruczołu. Dotyczyc to moze zwłaszczaróż-
nicowania łagodnego rozrosfu od fizjologicznego sta-

Normalne

niekaslrowane ] kastrowane

Nowotwory

niekastrowane I kasrrowane
BPH prostatitis

Liczba psów

TAP (U/L)

PAP (U/L)

20

3,07 t 0,94

1,52 ł 0,77

11

2,83 t 0,62

1,22 x 0,57

4

3,97t 3,76

1,65 t 2,08

11

3,60 t 3,42

1,80 t 2,55

25

2,93 t 0,94

1,23 t 0,58

12

2,14 ł 0,91

0,94 t 0,65

Tab. 3. Aktywność fosfatazy kwaśnej (AP) w plazmie nasie-
nia psów zdrowych, z łagodnym rozrostem (BPH) i bakterlj-
nym prostatitis (lvg Bell i wsp. 1995)

Notmalne BPH proslalitis

Liczba psów

TAP (UA)

PAP (U^)

n = 16

1820,3 t 1007,9

1652,3 t 863,3

n=17

1 640 t 1295,5

1 457 t 11 60,7

fl = 17

1692 t 1420,6

1519 t 1284,2

kowitej fosfatazy kwaśnej (TAP - total acid phospha-
tase) oraz jej frakcji prostatowej (PAP - prostatic acid
phosphatase) jest wykorzystywane w medycynie ludz-
kiej tylko do monitorowania pacjentów poddanych
radio- i chemioterapii (9). Aktywność PAP wzrasta u
mężczyzn z łagodnym rozrostem prostaty. prostatitis,
ale także w przypadku chorób nowotworowych nie
rwtązanych z prostatą takich jak nowotwory żołądka i
trzus tki, chorob i e P ageta, nadczynno ś ci pr zytar czy c (9) .

Obecność fosfatazy kwaśnej w nasieniu psa stwier-
dził Huggins (l945), natomiast zv,rydzieliny prostaty
psa została ona wyizolowana przez Rosenkrantza i
Kirdaniego w l 96 1 r, (I2). Aktywnośc fosfatazy kwaś-
nej w plazmie nasienia jest 100 razy vryższa niż we
frakcji plemnikowej (l2). Sekrecja tego enzymu znaj-
duje się pod kontrolą androgenów. Wydzielina prosta-
ty jest zbltżona izo-osmotycznie do surowicy krwi, zaś
jej pH ma charakter od obojętnego do kwaśnego. Za-
pewnia to w ten sposób opĘmalne warunki dIa dzia-
łania fosfatazy kwaśnej (24).

U psów zdrowych aktywność frakcji prostatowej
fosfatazy kwaśnej (PAP) i całkowitej fosfatazy kwaś-
nej (TAP) wzrastająznacząco wraz z wiekiem (5).
Kwaśna fosfatazajest obecna w normalnych, hyper-
plas§cznych i nowotworowych komórkach prostaĘ
psa, a takżęw plazmie nasienia. Aktywności prostato-
wej fosfatazy kwaśnej (PAP) w surowicy krwi psów z
łagodnym rozrostem prostaĘ są wyższe niż u psów
normalnych (5). Jaworek i wsp. także notowali w su-
rowicy ktwi znacząco podwyższone aktywności fos-
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nu stercza, a także innych stanów patologicznych, w
tym nowotworów prostaĘ. Szybka identyfikacja no-
wotworu możebyc istotna prognosĘcznie oraz pomoc-
na w ustaleniu postępowania terapeuĘcznego. Jednak-
ze wyniki dotychczas przeprowadzonychbadań nie są
wystarczające do sformułowania ogólnych zasad mo-
nitoringu stanu gruczołu krokowego w oparciu o oma-
wiane markery biochemiczne. Problem ten wymaga
dalszych badań.
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Zale cenia doĘczące eutan azj i zw ierząt d o świadcza l-
nych. Wyd. Laboratory Animals Ltd i KBN. 2001. str. 63

Z koricem 200l r. ukazŃo się drukiem polskie tłumacze-
nic Raportu nt. Eutanazji zwterząt doświadczalnych. opra-
cowane przęz l2-osobowy zespół zachodn io-ellropcj skich
specj alistów ds. zwierząt doświadczalnych. An gielskoj ęzycz-
na jcgo wersja opublikowana została w czasopiśmie Labo-
ratory Aninals. Jest to periodyk będący organeln stowarzy-
szenia o tej samej nazwie. Stowarzyszenic to powstało w
1967 r.jako organizacjacharytatywna zajmująca się losern
zwięrząt doświadczalnych, publikuj ąca oprócz wyln. czaso-
pisma także i liczne książki.

Po]ska wersja Za]eceń... wydana została dzięki inicjaĘwie
Kraj owej Konrisj i Ety czne1 ds. Doświad czeń na Zw i er zętach,
która zaleciła to wydawnictwo jako podstawę dztałania dla
Lokalnych Komisj i Etycznych ds, Zwierzal Doświadc zal nych
i stosowania w polskich placówkach naukowo-badawczych,
Wydanie polskiego tłumaczenia Zaleceń... powstało z inicja-
tywy prof. Czesława Radzikowskiego, a sanr tekstzostałprze-
tłutnaczony przez dr. Adama Opolskiego.

Zalecenia dotyczące eutanazj i zw ierzal do św i adczalnych
przedstawione zostały w dwóch częściach, Część l - zawie-
ra w pierwszym rozdzjale zasady eutanazji, nazewnictwo,
oznaki bolu, rozpoznawanie i potwierdzenie śmierci oraz
zalecenla techniczne dotyczące personelu i pomieszczeń dla
zwierząI".Część2 - to omówienie metod eutanazji dla uśmier-

cania poszczcgólnycli gatunków 10 grup zwięrząt. Częśc ta
zawiera także spis piśmiennictwa otaz materiały szko|enio-
We na telnat nlctod eutanazji,

Placówki naukowe otrzymac mogą wym. pozycję ksiąz-
kowąw Kornitecie Badań Naukowych, ale jej treść dostęp-
na jcst także na stronie internetowej KBN: www.kbn.gov.pl./
l etykalkke l eLltanaz. html.

Ksiązka jest podstawą działalności wszystkich polskich
placówek naukowych, opierających swoje badania na zwie-
rzętach doświadcza|nych, jako za|ecany przez KBN prze-
wodnik, Znajdujc ona także zastosowanie dla praktykują-
cych lekarzy wet,, gdyz zawiera w swej treści postępowania
cutanazyjne w odniesieniu do zwierząt leczonych.

Temat errtanazji zwierząt jest bardzo Llbogi w polskim pi-
śmiennictwie. Przed ),a\l, jeszcze w 1995 r. opublikowałem
arĘkuł pt.: Eutanazja zwięrząt (Medycyna Wet. 5Il5,263,
l995), który zwracał uwagę na ten prob|em, stosowane fi|e-
tody w innych krajach oraz aspekty humanitarne eutanazji.
W nr. 4, 2002 r. ,Zycia Wet." opublikowane zostało tłuma-
czcnie IV Edycji Raportu Zespołu ds. Eutanazji Amerykań-
skiego Stow. Medycyny Weterynaryjnej. Dobrze jest wie-
dzieć jak tc sprawy są regulowane w USA, ale w Polsce
obowiązywac będąw niedługim czasie ustalenia Unii Euro-
pejskiej, a omawiane na wstępie opracowanie jest tego pierrv-
szym sygnałem.

Edmund K. Prost


