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była w obrębie całego nabłonka nowotworowego, zaś w rakach przejściowokomórkowych brodawczakowatych komórki wykazujące immunoekspresję uroplakiny III
i cytokeratyny była rozmieszczona nieregularnie lub też immunoekspresja była nieobecna w rakach o najwyższej złośliwości
(1). Autorzy tych badań sugerują także, że
utrata ekspresji uroplakiny III i cytokeratyny 7 może się wiązać ze zmianą fenotypu komórek, brakiem zróżnicowania oraz
bardziej inwazyjnym charakterem wzrostu
guza. Fakt ten może być pomocny w prognozowaniu przebiegu procesu nowotworowego, jednak może utrudniać rozpoznanie nowotworu, w przypadku gdy do badania pobrano niewielki wycinek tkanek
guza (1). Obecność uroplakiny III jest też
wykrywana w obrębie ognisk przerzutowych raka przejściowokomórkowego, także tych, które powstają w czasie rozsiewu
w trakcie terapeutycznych i diagnostycznych zabiegów wykonywanych u psów (5).
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ycobacterium marinum, M. fortuitum i M. chelonae zalicza się do grupy prątków niegruźliczych (nontuberculous mycobacteria – NTM). Mycobacterium
marinum jest wolno rosnącym prątkiem
chromogennym, natomiast M. fortuitum
i M. chelonae należą do szybko rosnących
prątków niechromogennych (1, 2, 3). Prątki niegruźlicze drobnoustrojami najczęściej o wysmukłym kształcie (do 5 µm długości), nieruchliwymi i kwasoopornymi,
oporne są na odbarwianie kwaśnym alkoholem w barwieniu metodą Ziehl-Neelsena. Są szeroko rozpowszechnione w różnych środowiskach naturalnych (4). W Europie i w Stanach Zjednoczonych Ameryki
jednym z najbardziej rozpowszechnionych
prątków niegruźliczych jest M. marinum
(ryc. 1, 2). Bakteria ta występuje szczególnie często na obszarach znajdujących się

w pobliżu akwenów i w wodzie. Można ją
wyizolować z wody morskiej i śródlądowej,
a nawet z głębinowych wód kopalnianych
(5) oraz od ryb morskich i słodkowodnych.
Według Gang i wsp. (3) M. marinum może
przez dłuższy czas utrzymywać się w środowisku wodnym, a w określonych, niekorzystnych dla gospodarzy warunkach
wywołuje u niego zakażenie. Na mykobakteriozę chorują ryby i płazy, a niekiedy również człowiek (1, 6, 7). Najnowsze
badania wykazały, że bakterie te występują
w postaci różnych odmian genotypowych,
wywołujących niekiedy różne objawy kliniczne. Badania przeprowadzone w USA
(8) wykazały, że u izolatów M. marinum
pochodzących z różnych rejonów kraju występować mogą istotne różnice genotypowe. Nie udało się wówczas wykazać związku przyczynowego między określonym
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Ryc. 1. Skupisko Mycobacterium marinum w tkankach ryby akwariowej, barwienie

Ryc. 2. Rozsiane M. marinum w rozmazie ze śledziony ryby akwariowej, barwienie

metodą Ziehl-Neelsena

metodą Ziehl-Neelsena

Ryc. 3. Ubytki skóry i znaczne wychudzenie u sumów afrykańskich (Clarias

Ryc. 4. Guzki na otrzewnej i w mięśniach u suma afrykańskiego (Clarias

gariepinus) chorych na mykobakteriozę – fotografia przyżyciowa

gariepinus) chorego na mykobakteriozę

genotypem mykobakterii a ich patogennością. Obecnie uważa się, że różne genotypy M. marinum zawierają swoiste zestawy
czynników wirulencji warunkujących zakażenia u różnych gospodarzy, czyli gatunków zwierząt wrażliwych na zakażenie (9).

Mykobakterioza ryb
Mycobacterium marinum, rzadziej M. fortuitum i M. abscessus mogą być czynnikami
etiologicznymi mykobakterioz ryb. Prątki
M. marinum występują u ryb należących
do ponad 150 gatunków. Mykobakterioza
wywoływana przez te bakterie występuje najczęściej u tropikalnych ryb akwariowych należących do następujących rodzin:
karpiowate, żyworodne, labiryntowe, pielęgnicowate i kąsaczowate. Z naszej wieloletniej praktyki wynika, że mykobakterioza
jest najgroźniejszą i najczęściej występującą
chorobą zakaźną ryb akwariowych. Badając
ryby przeznaczone do konsumpcji, stwierdzaliśmy kilkakrotnie mykobakteriozę jedynie u suma afrykańskiego (Clarias gariepinus; ryc. 3, 4). Ryby te pochodziły z polskich
„superintensywnych hodowli basenowych”
(10). W Izraelu, jak podają Ucko i Colorni
(7), zakażenia M. marinum stwierdzano
u różnych gatunków ryb słodkowodnych
Życie Weterynaryjne • 2016 • 91(7)

i morskich wolno żyjących, jak i hodowanych, w tym m.in. u karpi koi (Cyprinus carpio), wężogłowów (Channa striata), okoni
morskich (Dicentrarchus labrax), a także
żółwi szylkretowych (Eretmochelys imbricata). W dostępnym piśmiennictwie brak jest
danych odnośnie do mykobakteriozy u ryb
dzikich i hodowlanych w Polsce, aczkolwiek panuje pogląd, że łosoś, karp, sandacz,
węgorz i sum europejski wykazują pewną
wrażliwość na zakażenie mykobakteriami.

Objawy kliniczne
i zmiany anatomopatologiczne
U chorych ryb stwierdza się zazwyczaj
postępujące wychudzenie, otwarte wrzody na powłokach zewnętrznych, a w powłokach wewnętrznych i narządach wewnętrznych guzki bardzo różnej wielkości (makroskopowe i mikroskopowe)
oraz różnego kształtu guzki (ryc. 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11). Stwierdza się je najczęściej

Ryc. 5. Guzki na resztkach zniszczonej przez M. marinum płetwy ogonowej ryby akwariowej gurami – fotografia przyżyciowa
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Ryc. 6. Guzki na resztkach zniszczonej przez M. marinum płetwy ogonowej ryby

Ryc. 7. Guzki M. marinum w obwodowej części płetwy ogonowej ryby akwariowej –

akwariowej gurami – fotografia przyżyciowa

fotografia przyżyciowa

Ryc. 8. Guzki M. marinum w nerce ryby akwariowej – preparat niebarwiony

Ryc. 9. Mikroskopowe guzki M. marinum w jajniku ryby akwariowej; w lewej
i dolnej części fotografii trzy niezniszczone komórki jajowe

Ryc. 10. Komórki jajowe ryby akwariowej zarażonej M. marinum – barwienie

Ryc. 11. Mikroskopowe guzki M. marinum w tłuszczu otrzewnowym ryby

metodą Ziehl-Neelsena

akwariowej – preparat niebarwiony

w nerkach, śledzionie i wątrobie, niekiedy również w płetwach, skórze, gonadach,
sercu, mięśniach i skrzelach. U niektórych ryb może wystąpić wytrzeszcz gałek
ocznych, ubytki skóry, nastroszenie łusek,
wzdęcie jamy ciała, ubytki płetw i deformacja kręgosłupa. W niektórych przypadkach ryby sną, nie wykazując wyraźnych
objawów klinicznych. W związku z tym
przy każdym trudnym do wytłumaczenią śnięciu ryb w akwarium należy podejrzewać mykobakteriozę i przeprowadzić
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badanie w tym kierunku. Warto również
przeprowadzić analizę roli pasożytów towarzyszących mykobakteriozie. W badaniach własnych stwierdzaliśmy kilkakrotnie, że w sąsiedztwie guzków występujących w ścianie jelit występują znaczne
ilości nicieni Capilaria spp.

Źródła i drogi zakażenia u ryb
Zwykle do zakażenia hodowli dochodzi wskutek zakupu ryb chorych, ale

niewykazujących objawów. Zakażenie
akwariów, w tym podłoża roślin, innych
zwierząt i sprzętów jest permanentne
i długotrwałe. Źródłami zakażeń mykobakteriami dla ryb zdrowych są przede
wszystkim: ryby chore, osady denne i zalegające, między innymi w filtrze, odchody,
szczątki pokarmu oraz zakażony pokarm.
Ryby zakażają się przez kontakt bezpośredni, za pośrednictwem wody, transowaryjnie oraz po spożyciu ryb chorych
na mykobakteriozę.
Życie Weterynaryjne • 2016 • 91(7)
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Ryc. 12. Gupiki z populacji intensywnie, spontanicznie zakażonej M. marinum

Ryc. 13. Sytuacja z ryc. 12 po 10 minutach spożywania karmy przez ryby –

spożywające specjalnie przygotowaną i przyklejoną do szyby karmę zawierającą
leki przeciwgruźlicze

widoczne znikające resztki karmy leczniczej

Czynniki usposabiające do wystąpienia
mykobakteriozy u ryb akwariowych
Duże zagęszczenie ryb w akwarium, zły
stan higieny i nieodpowiednie żywienie są
warunkami sprzyjającymi do powstawania
mykobakterioz u ryb, ale choroby te mogą
występować również w dobrze prowadzonych hodowlach ryb, szczególnie jeżeli zakażenie nastąpiło wcześniej – u poprzedniego właściciela, a infekcja utrzymywała
się u ryb w postaci bezobjawowego nosicielstwa. Nawrót mykobakteriozy może
również być związany z nieskuteczną dezynfekcją zbiornika po likwidacji chorych
ryb, a przed wprowadzeniem nowej obsady. Należy pamiętać, że bakterie są nie tylko w rybach, ale i w osadach dennych oraz
złożach filtru, na roślinach i na różnych występujących w akwarium zwierzętach wodnych. Dezynfekcja jest szczególnie uciążliwa w dużych akwariach morskich o bogatym wyposażeniu i obsadzie różnych
organizmów, nie tylko ryb.

Rozpoznawanie
Guzki gruźlicze, będące reakcją organizmu na mykobakterie, jakie wniknęły do
ciała ryby, często nie są widoczne gołym
okiem. Stwierdzenie różnej wielkości guzków za pomocą mikroskopu w „preparatach gniecionych” sporządzonych z wycinków nerek, śledziony czy też innych narządów ryby, nawet bez barwienia, jest dobrą
metodą stosowaną we wstępnym rozpoznawaniu mykobakteriozy. Stwierdzenie
obecności drobnych, kwasoopornych pałeczek w patologicznych zmianach, m.in.
w guzkach, barwionych metodą Ziehl-Neelsena potwierdza, że zachodzi duże
prawdopodobieństwo zakażenia prątkami, najczęściej M. marinum. Ostatecznym potwierdzeniem obecności któregoś z prątków u ryb jest jednak dopiero izolacja mykobakterii na specjalnych
podłożach (np. Lowensteina-Jensena lub
Życie Weterynaryjne • 2016 • 91(7)

Petragnianiego) i określenie gatunku wyodrębnionego szczepu. Do rozpoznania
mykobakterii używa się obecnie najczęściej testów genotypowych, np. GenoType AS, CM.

Leczenie ryb i dezynfekcja
zakażonych akwariów i sprzętu
Powszechnie uważa się, że mykobakterioza ryb jest chorobą nieuleczalną, a zakażoną populację ryb powinno się eliminować z dalszej hodowli. Nosicielstwo
Mycobacterium marinum jest u ryb akwariowych bardzo rozpowszechnione, zachodzi więc duże prawdopodobieństwo,
że po wprowadzeniu nowych ryb i po
upływie pewnego czasu choroba pojawi się u ryb-nosicieli w postaci klinicznej, stwarzając zagrożenie dla pozostałych ryb i dla ludzi obsługujących akwarium. Biorąc te wszystkie czynniki pod
uwagę, uważamy, że nie należy rezygnować z prób „leczenia populacji ryb” w zakażonym przez mykobakterie akwarium,
a szczególnie z prób zapobiegania rozprzestrzeniania się tej bakterii w całej populacji zasiedlających go ryb. Przed terapią należy przeprowadzić dokładne mycie
i czyszczenie akwarium oraz montaż nowego silnego filtru. Warunki fizykochemiczne wody akwariowej powinny być
cały czas optymalne dla ryb określonego
gatunku, a karma dla nich odpowiednia.
Wiadomo, że rezultaty leczenia czy też
profilaktyki zależą w dużym stopniu nie
tylko od wyboru preparatu, ale od sposobu jego podania i czasu stosowania.
Terapeutyk powinien działać na bakterie
znajdujące się w rybach oraz występujące w środowisku wodnym akwarium. Jeżeli wyleczenie wszystkich znajdujących
się w akwarium ryb jest niemożliwe, to
terapia może w znacznym stopniu ograniczyć śmiertelność występującą w skali
populacji i zmniejszyć prawdopodobieństwo zakażania się ludzi obsługujących

akwarium. Stosowanie leków antybakteryjnych do wody eliminuje mykobakterie
ze środowiska oraz zapobiega przenikaniu
ich z wody przez skrzela, skórę i przewód
pokarmowy do organizmu zdrowych ryb.
Do prób leczenia mykobakteriozy używano najczęściej terapeutyków, takich jak:
oksytetracyklina, kanamycyna, streptomycyna, izoniazyd i rimfapicyna. Wyniki leczenia nie były zawsze jednoznaczne,
co wskazuje na to, że bakterie znajdujące
się w głębi tkanek ryby są trudno dostępne dla terapeutyków, a oprócz tego są one
zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych w związku z unikalną
budową ściany komórkowej, o zawartości
nawet do 25% wosków.
Próby zahamowania rozwoju mykobakteriozy w populacji gupików za pomocą równoczesnego stosowania rifampicyny i izoniazydu w karmie i do wody dały
bardzo zachęcające rezultaty. Oddana do
naszej dyspozycji populacja ryb od przeszło 15 lat była zakażona Mycobacterium
marinum i groziło jej całkowite wymarcie z powodu tego zakażenia. W pewnym
okresie, pomimo zachowanej u pewnego
procentu gupików wysokiej rozrodczości,
więcej ryb ginęło z powodu mykobakteriozy niż się rodziło. Po trzykrotnym w ciągu miesiąca zastosowaniu rifampicyny
i izoniazydu w karmie i do wody śnięcia
niemal ustały, a populacja zaczęła się powiększać, osiągając liczbę z 25 do ponad
200 ryb. Ryciny 12 i 13 przedstawiają pobieranie przez gupiki karmy zawierającej
leki. Celem zabiegu było głównie zahamowanie rozprzestrzeniania się mykobakterii na całą populację ryb znajdujących się
w akwarium. W przypadku gdy poszczególne ryby wykazują nasilone objawy kliniczne i wyraźne zmiany anatomopatologiczne należy wybiórczo przeprowadzić
ich likwidację. Do dezynfekcji akwarium,
po usunięciu całej obsady, najczęściej stosuje się: nadmanganian potasu, chloraminę i 2% aldehyd glutarowy.
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Mykobakterioza u ludzi

Źródła i drogi zakażenia

Niegruźlicze prątki, w tym M. marinum,
stanowią szczególne zagrożenie dla ludzi
o osłabionym układzie odpornościowym,
powodując u nich, uogólnione, a nawet
śmiertelne zakażenie (11). Niektóre szczepy mykobakterii mogą niekiedy wywołać
chorobę również u ludzi posiadających
sprawny układ immunologiczny.

Uogólnione zakażenia tymi bakteriami
notuje się najczęściej u ludzi o znacznie
osłabionym układzie odpornościowym
występującym niekiedy po operacji lub
w przebiegu AIDS. Niewłaściwie leczona
mykobakterioza skóry może po kilku tygodniach doprowadzić do rozwoju gruźliczych ziarniniaków. W jednym z opisanych przypadków mykobakteriozy o mało
nie doszło do amputacji palca (12).
Ludzie zakażają się stosunkowo często
Mycobacterium marinum podczas czyszczenia akwarium, w którym przebywają
ryby będące nosicielami tej bakterii lub
ryby chore na mykobakteriozę. Potwierdzeniem tego były badania Slany i wsp.
(13), które wykazały, że profile VNTR
(variable numer of tandem repeats), czyli zmiennej liczby powtórzeń miejsc tandemowych w genomach zawierających
powtarzające się motywy nukleotydów
ACTACTACTACT… izolatów tej bakterii pochodzących od ryb akwariowych i od
chorujących na mykobakteriozę ich właścicieli, były identyczne.
Mykobakteriozę skóry u ludzi należy podejrzewać szczególnie, jeżeli pacjent miał
często do czynienia z akwarium lub z publicznym basenem kąpielowym. Szczególne niebezpieczeństwo zakażenia się Mycobacterium marinum występuje, jeżeli skóra
rąk lub nóg jest uszkodzona. Początkowo
zakażenie ma charakter miejscowy. Po zakażeniu się w basenie kąpielowym zmiany pojawiają się na kolanach i łokciach, natomiast gdy do zakażenia doszło w trakcie
czyszczenia akwarium – na palcach i rękach (ryc. 14). Po ukłuciu ręki kolcem ryby
lub ostrym promieniem jej płetwy czy też
po ukąszeniu przez rybę, gdy bakteria dostanie się do krwiobiegu człowieka, mogą
wystąpić objawy zapalenia stawów. Mykobakteriozą można zakazić się również za
pośrednictwem przedmiotów używanych
do czyszczenia zbiorników, w których hodowane są ryby tropikalne.
Jeden z hodowców ryb akwariowych
dopiero po przypadkowym kontakcie

Objawy kliniczne i zmiany patologiczne
u ludzi
U ludzi mykobakterioza na tle zakażenia
M. marinum i innymi prątkami występującymi u ryb najczęściej objawia się w postaci trudno gojących się zmian zapalnych
i ubytków skóry zwykle nieustępujących
po zastosowaniu konwencjonalnych preparatów leczniczych (ryc. 14). W większości przypadków proces chorobowy
jest bardzo powolny, ale niekiedy choroba rozwija się szybko. Według Lee i wsp.
(12) prątki niegruźlicze wywołują nie tylko zmiany skórne, ale również chorobę
płuc, zapalenie węzłów chłonnych, rzadziej zakażenie układu kostnego. Slany
i wsp. (13) opisali przypadek źle leczonej mykobakteriozy stawów, która przekształciła się w uogólnioną mykobakteriozę kości i jąder. Według Aubury i wsp.
(14) około 1/3 zbyt późno rozpoznanych
przypadków prowadzi do zakażenia głębiej położonych tkanek, kaletek i kości.
Johnson i Stout (15) podkreślają długi, bo
ponad 3,5 miesiąca, średni czas upływający pomiędzy pojawieniem się objawów
zakażenia a prawidłowym rozpoznaniem.
Zwracają oni również uwagę na długi – ponad 5 miesięcy – czas leczenia zakażenia.
Proces chorobowy może rozprzestrzenić
się w całym organizmie, powodując tenosynovitis, arthritis i osteomyelitis. Uważa
się, że tylko niektóre genotypy M. marinum wywołują u ludzi zakażenia w głębszych tkankach. Układ immunologiczny
człowieka nie jest bowiem w stanie poradzić sobie z niektórymi genotypami mykobakterii.

z nami dowiedział się, że od wielu miesięcy ma źle leczoną mykobakteriozę skóry. W przypadku braku natychmiastowego leczenia miejscowego i uogólnienia
się zakażenia jedynym sposobem terapii jest stosowanie iniekcji odpowiednich
antybiotyków. Kuracja może trwać ponad
trzy miesiące.

Rozpoznanie
Van Ingen (16) podkreśla, że prawidłowa
i szybka diagnostyka zakażeń wywołanych
przez prątki niegruźlicze u ludzi wymaga
zazwyczaj ścisłej współpracy lekarzy różnych specjalności, głównie klinicystów, radiologów i mikrobiologów. Izolacja i hodowla M. marinum jest standardową metodą identyfikacji mykobakterii u ludzi.
Należy jednak liczyć się z tym, że tą metodą wykrywa się tylko 70–80% przypadków choroby. W temperaturze 25–32°C
bakterie te rosną 7–21 dni. Jeżeli hodowla nie powiedzie się, ale okoliczności i objawy kliniczne wskazują na mykobakteriozę, wówczas należy rozważyć stosowanie
terapii, szczególnie jeżeli biopsja wykaże
obecność kwasoodpornych bakterii w pobranym wycinku tkanki. Metoda PCR jest
stosowana szeroko w rozpoznawaniu choroby, jednak zwykle w połączeniu z innymi, tradycyjnymi metodami diagnostycznymi (17). Warto wiedzieć, że podczas
przeprowadzania manipulacji w akwarium można się również zakazić bakteriami rodzaju Vibrio.

Podsumowanie
Wiele lat światowych badań diagnostycznych wskazuje, że częstotliwość występowania mykobakteriozy u ryb akwariowych
i ludzi na świecie nie maleje, a mykobakterioza stanowi stałe zagrożenie szczególnie
dla dzieci i osób dorosłych zajmujących się
akwarystyką bez stosowania odpowiednich
zabezpieczeń odsłoniętych części rąk. Leczenie zakażeń mykobakteriami jest trudne i długotrwałe zarówno u ludzi, jak i ryb.
Na szczęście mykobakterioza ludzi mająca

Ryc. 14. Podejrzenie zakażenia M. marinum u akwarysty, u którego stwierdzono zmiany ziarniniakowe typowe dla mykobakteriozy i którego ryby od dłuższego czasu
chorowały na zakażenie M. marinum
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Prace poglądowe

źródło u chorych na tę chorobę ryb czy
też w wodzie i osadach dennych w akwarium występuje stosunkowo rzadko i można się jej ustrzec, stosując odpowiednie
środki ochronne. Coraz częściej wyrażany jest pogląd, że osoby zajmujące się handlem rybami ozdobnymi powinny każdorazowo ostrzegać klientów o zagrożeniach
związanych z mykobakteriozą, a nawet
prowadzić sprzedaż odpowiednich, długich, szczelnych i nieprzemakalnych, gumowych rękawic chroniących przed kontaktem skóry rąk z mykobakteriami podczas czyszczenia akwarium. Celowe wydaje
się również wprowadzenie certyfikacji dużych komercyjnych hodowli ryb akwariowych jako wolnych od zakażeń prątkami
kwasoopornymi.
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Hipertyreoza – częsty problem
endokrynologiczny u kawii domowej
(Cavia porcellus)
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U

kawii domowej (Cavia porcellus),
do 2015 r. nazywanej świnką morską*, podobnie jak u innych gatunków
zwierząt, w praktyce weterynaryjnej często spotyka się zaburzenia endokrynologiczne. Najczęściej diagnozowanymi problemami są zaburzenia ze strony jajników.
Na drugim miejscu są choroby tarczycy,
w tym głównie jej nadczynność. Dane piśmiennictwa wskazują, że prewalencja
chorób tarczycy u kawii domowych wynosi 4,6%, co powoduje, że zajmują one
drugie miejsce na liście chorób tych gryzoni po chłoniaku (1). Wielu badaczy sugeruje, że problem nadczynności tarczycy
pozostaje nierozpoznany z powodu braku praktycznych informacji i niedostępności procedur diagnostycznych (1, 2, 3,
4). Niedoczynność gruczołu tarczowego jest marginalnym problemem u kawii

domowej i przeważnie wynika z wcześniejszej tyroidektomii.

Tarczyca i jej hormony u kawii domowej
Hipertyreoza jest chorobą charakteryzującą się podniesieniem we krwi poziomu
tyroksyny (tetrajodotyroniny, T4) i/lub
trijodotyroniny (T3) przy równoczesnym
spadku poziomu TSH, czyli tyreotropiny.
Biorąc pod uwagę wielopoziomowość regulacji czynności tarczycy (mechanizm
sprzężenia zwrotnego), można mówić
o jej nadczynności pierwotnej, wynikającej z zaburzeń czynnościowych samego gruczołu, bądź wtórnej, wynikającej
z nieprawidłowej pracy osi podwzgórze
– przysadka.
Poziom tyroksyny i trijodotyroniny uwalnianych przez tarczycę jest
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Hyperthyroidism – a common endocrinopathy
in guinea pigs (Cavia porcellus)
Chmurska-Gąsowska M., University Centre
of Veterinary Medicine UJ-UR, University of
Agriculture, Krakow
This article aims at the presentation of an increasing
problem of hyperthyroidism in guinea pig (Cavia
porcellus). Hereby new methods of imaging of
thyroid gland, including scintigraphy, were presented.
Advantages and disadvantages of all presented
methods, with or without standardization for
guinea pigs, were described. The second part of this
article contains an overview of current management
methods: pharmacological, surgical and radiation
therapies. Hyperthyroidism in guinea pigs is often
recognized in clinical practice. It is manifested by
elevated thyroxine and/or tri-iodothyronine serum
levels, PD/PU, polyphagia, weight and hair loss and
palpable cervical mass. The review presents advanced
diagnostic approaches and current management of
hyperthyroidism in these rodents.
Keywords: hyperthyroidism, diagnostic procedures,
guinea pigs.
regulowany u osobników zdrowych przez
hormon tyreotropowy (TSH), którego
wydzielanie z przysadki jest uzależnione od tyreoliberyny (TRH) powstającej

* Włodzimierz Cichocki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Ewa Rajska, Artur Jasiński, Wiesław Bogdanowicz: Polskie nazewnictwo ssaków świata. Warszawa: Muzeum
i Instytut Zoologii PAN, 2015.
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