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Bilateral convergent strabismus with
exophthalmos in cattle
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This article aims at the presentation of the ophthalmic
disorder in cattle. Bilateral convergent strabismus
with exophthalmos (BCSE), is an inherited disease
which may occur in many cattle breeds. BCSE is
characterized by progressive, bilaterally convergent
strabismus and mild to severe exophthalmos. If the
strabismus is severe, BCSE can lead to blindness. In
German Brown cattle it appears to be an autosomal
dominant disease. Clinical signs develop progressively
and are usually evident when the animals are
ready to breed. This paper provides an overview of
occurrence, diagnostics, clinical signs and pathological
mechanisms identified in BCSE in cattle.
Keywords: cattle, strabismus, exophthalmos, BCSE.
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bustronny zez zbieżny połączony
z wytrzeszczem znany jest już od po‑
nad 100 lat. Jako pierwszy opisał tę choro‑
bę Koch w 1875 r. W piśmiennictwie cho‑
robę tę określa się skrótem BCSE (bilateral
convergent strabismus with exophthalmos).
Istotą choroby jest obustronny symetrycz‑
ny wytrzeszcz gałek ocznych połączony ze
zbieżnym zezem. Rotacja gałek ocznych do
przyśrodkowego kąta powiek ma charak‑
ter postępujący i permanentny. Jest to cho‑
roba o podłożu genetycznym, dlatego też

662

10. Fagundes A.S., Almeida F.Q., de Godoi F.N., Migon E.X.F.,
dos Santos T.M., Laranjeira P.V.E.H.: Creatine and malto‑
dextrine dietetic supplementation in eventing horses at
training. R. Bras. Zootec. 2011, 40, 1933–1940.
11. Foster C.V., Harris R.C.: Formation of acetylcarnitine in
muscle of horse during high intensity exercise. Eur. J. Appl.
Physiol. Occup. Physiol. 1987, 56, 639–642.
12. Harris R.C., Foster C.V.: Changes in muscle free carniti‑
ne and acetylcarnitine with increasing work intensity in
the Thoroughbred horse. Eur. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol. 1990, 60, 81–85.
13. Foster C.V., Harris R.C., Snow D.H.: The effect of oral
L-carnitine supplementation on the muscle and plasma
concentrations in the Thoroughbred horse. Comp. Biochem. Physiol. A Comp. Physiol. 1988, 91, 827–835.
14. Foster C.V., Harris R.C., Pouret E.J.: Effect of oral L-car‑
nitine on its concentration in the plasma of yearling Tho‑
roughbred horses. Vet. Rec. 1989, 125, 125–128.
15. Rivero J.L., Sporleder H.P., Quiroz-Rothe E., Vervuert I.,
Coenen M., Harmeyer J.: Oral L-carnitine combined with
training promotes changes in skeletal muscle. Equine Vet.
J. 2002, 34 (Suplement), 269–274.
16. Chrobok C.: Effekt einer L-Carnitinzulage auf Leistung‑
sparameter und den Muskelcarnitingehalt bei jungen Tra‑
bern im Laufe eines Trainings. Praca dyplomowa, Tierärztliche Hochschule Hannover, Hannover 2000.
17. Niemeyer A., Vervuert I., Appelt K., Kluge H., Jacobs S.,
Baumgartner M., Coenen M.: Effects of L-carnitine supple‑
mentation on heart rate and selected metabolic responses

18.

19.

20.

21.

in resting and exercising horses: A placebo-controlled do‑
uble blind study. Pferdeheilkunde 2005, 21, 107–109.
Casini L., Gatta D., Magni L., Colombani B.: Effect of pro‑
longed branched-chain amino acid supplementation on
metabolic response to anaerobic exercise in standard‑
breds. J. Equine Vet. Sci. 2000, 20, 120–123.
Peters L.W., Smiet E., de Sain-van der Velden M.G., van
der Kolk J.H.: Amino acid utilization by the hindlimb of
warmblood horses at rest and following low intensity
exercise. Vet. Q. 2013, 33, 20–24.
Ostaszewski P., Kowalska A., Szarska E., Szpotański P.,
Cywinska A., Bałasińska B., Sadkowski T.: Effects of
β-Hydroxy-β-Methylbutyrate and γ-Oryzanol on Blood
Biochemical Markers in Exercising Thoroughbred Race
Horses. J. Equine Vet. Sci. 2012, 32, 542–551.
Stohrer M., Brincker B., Menn M., Stangassinger M.: An‑
tioxidative status of horses after glutamine supplementa‑
tion and altitude training. Proc. Soc. Nutr. Physiol. 2007,
16, 23.

Lek. wet. mgr inż. zoot. mgr biol. Adam Mirowski,
e-mail: adam_mirowski@o2.pl

Obustronny zez zbieżny i wytrzeszcz
u bydła
Agnieszka Balicka, Ireneusz Balicki1, Krzysztof Lutnicki2, Łukasz Kurek2
z Katedry i Klinki Chirurgii Zwierząt1 oraz Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych
Zwierząt2 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie
nie ma skutecznej metody jej leczenia. Je‑
dynym możliwym działaniem prewencyj‑
nym jest nierozmnażanie chorych lub po‑
dejrzanych o chorobę zwierząt (1).
Obustronny zez zbieżny i wytrzeszcz
występuje powszechnie na całym świecie
w wielu populacjach krów. Do ras dotknię‑
tych tą chorobą należą: holsztyńsko‑fryzyj‑
ska (hf ), jersey, german brown, simental),
czarno‑biała niemiecka, shorthorn, ayrshi‑
re, brązowa bułgarska, fryzyjsko‑irlandzka,
dutch black pied. Chorobę obserwuje się
najczęściej u ras: holsztyńsko-fryzyjskiej
i german brown (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Badania genetyczne 10 rodzin krów
rasy german brown wykazały, że rozwój
obustronnego zeza zbieżnego i wytrzeszcz
u bydła związany jest z chromosomami
5 i 18. Mapowanie 159 genotypów krów
ujawniło związek BCSE z centromerycz‑
nym regionem chromosomu 5 i teleme‑
trycznym regionem chromosomu 18. Au‑
torzy badań nie rozstrzygają, czy obydwa
geny wpływają na rozwój choroby, czy
może jeden odpowiada za rozwój, a dru‑
gi przykładowo za stopień zaawansowa‑
nia objawów chorobowych. Dalsze bada‑
nia mają za zadanie sprecyzowanie miejsc

mutacji genów odpowiedzialnych za dzie‑
dziczne wystąpienie u bydła obustron‑
nego zeza zbieżnego i wytrzeszczu (9).
Ponieważ objawy chorobowe pojawia‑
ją się zazwyczaj około pierwszego okresu
rozrodczego, nie zawsze można przewi‑
dzieć, czy dana krowa dotknięta jest cho‑
robą. Jałówka czy młody buhaj będący no‑
sicielami BCSE mogą przenosić chorobę na
osobniki kolejnych pokoleń, zanim zosta‑
ną zdiagnozowani i wykluczeni z hodow‑
li. Trwające obecnie badania rasy german
brown wykazały, że dziedziczenie defek‑
tu ma charakter autosomalny dominujący
i z dużym prawdopodobieństwem wymie‑
niony sposób dziedziczenia dotyczy rów‑
nież innych ras krów (10).
W piśmiennictwie podkreśla się po‑
dobieństwo BCSE występującego u by‑
dła do występującej u ludzi postępują‑
cej zewnętrznej oftalmoplegii (progres‑
sive external ophthalmoplegia – PEO; 1,
11). Jest to przewlekła choroba objawiają‑
ca się porażeniem mięśni odpowiedzial‑
nych za ruch gałki ocznej oraz opadnię‑
ciem powiek. Może występować jedno- lub
obustronnie (częściej). PEO ma charakter
dziedziczny i związana jest z mutacjami
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w mitochondrialnym DNA. Mimo że cho‑
roba uznawana jest za jedną z najczęściej
występujących form mitochondrailnych en‑
cefalomiopatii nadal nie ma jej skutecznych
metod leczenia (11). Podejrzewa się, że
BCSE u bydła również może być związane
z nieprawidłowościami w mitochondrial‑
nym DNA (12). Trwające obecnie badania
mają na celu określenie dokładnej przyczy‑
ny oraz opracowanie testów genetycznych,
które pozwoliłyby na sprawną identyfika‑
cję chorych zwierząt, a w konsekwencji
eliminację z hodowli osobników chorych
i takich, które w przyszłości mogłyby prze‑
kazać BCSE dalszym pokoleniom (9).
Zez u zwierząt może mieć podłoże neu‑
rologiczne i być związany z niedowładem
mięśni, intoksykacją lub chorobami meta‑
bolicznymi. Może mieć również charakter
wrodzony, spowodowany nieprawidłowy‑
mi stosunkami anatomicznymi w obrębie
oczodołu. Jako przyczynę wystąpienia zeza
zbieżnego u krów z BCSE podejrzewa się
nieprawidłowości w unerwieniu mięśni
gałki ocznej. Badania patomorfologiczne
nie wykazały zmian dotyczących zarówno
gałek ocznych, ich mięśni, jak i VI nerwu
czaszkowego – nerwu odwodzącego (10).
W badaniach histopatologicznych wy‑
kazano jednak, że w przypadkach BCSE

w jądrze nerwu odwodzącego liczba ko‑
mórek nerwowych jest znacznie zmniej‑
szona (3, 8, 10). Stwierdzono również, że
może być to przyczyną dysfunkcji mię‑
śni unerwianych przez VI nerw czaszko‑
wy (mięsień prosty boczny oraz boczna
część mięśnia cofacza gałki ocznej). Ist‑
nieją również podejrzenia związku BCSE
z dysfunkcją III nerwu czaszkowego – ner‑
wu okoruchowego (8). Dodatkowo anali‑
za histopatologiczna wykazała, że w bocz‑
nym i przyśrodkowym mięśniu prostym
gałki ocznej znajdują się tzw. poszarpane
czerwone włókna, których obecność może
wskazywać na niesprawność funkcjonowa‑
nia mięśni. Przypuszcza się, że defekt ten
może być związany z nieprawidłowościami
w mitochondrialnym DNA, co ma bezpo‑
średni związek z ograniczeniem wydajno‑
ści i niedoborem ATP (13). Konsekwencją
tych zaburzeń jest brak możliwości poru‑
szania gałką oczną przez zwierzę.
Pierwsze objawy choroby pojawiają się
najczęściej pomiędzy 1 a 2 rokiem życia,
w niektórych przypadkach można zaobser‑
wować je około 6 miesiąca życia, jednakże
wytrzesz i rotację gałek ocznych obserwo‑
wano także u nowo narodzonych cieląt (14,
15, 16). Stwierdzono również pojawienie się
pierwszych objawów u 10‑letniej krowy (15,

16). Początkowo gałki oczne skierowane
są w stronę przyśrodkowego kąta powiek
w niewielkim stopniu, co nie wpływa na
sprawność wzroku, jednakże choroba po‑
stępuje stopniowo aż do całkowitej utraty
zdolności widzenia. Jest to bezpośrednio
związane z całkowitą zbieżną rotacją gałek
ocznych, co skutkuje dużego stopnia zabu‑
rzeniem ustawienia osi gałki ocznej i poło‑
żeniem źrenic za strukturami anatomiczny‑
mi przyśrodkowego kąta powiek (1, 9, 10).
Prowadzi to do braku możliwości odbie‑
rania przez zwierzę wrażeń wzrokowych.
Chore krowy są niespokojne, płochliwe,
mają problem z poruszaniem się, a w cza‑
sie czynności profilaktycznych, pielęgna‑
cyjnych czy doju mogą być agresywne (10).
Ponieważ zarówno stopień wytrzeszczu,
jak i zez postępują w sposób indywidualny
u poszczególnych osobników Vogt i Distl
(12) opracowali w 2002 r. skalę, według
której ocenić można stopień zaawansowa‑
nia BCSE. Skala ta wskazuje na stopień ro‑
tacji gałki ocznej, a zarazem uwidocznienia
twardówki: stopień 1 – poniżej 25% widocz‑
nej gałki ocznej stanowi twardówka (ryc. 1),
2 stopień – 25–50% uwidocznionej twar‑
dówki (ryc. 2), 3 stopień – 50–75% uwidocz‑
nionej twardówki (ryc. 3), 4 stopień – powy‑
żej 75% uwidocznionej twardówki (ryc. 4).

Ryc. 1. Stopień 1 obustronnego zeza zbieżnego i wytrzeszczu u bydła –

Ryc. 2. Stopień 2 obustronnego zeza zbieżnego i wytrzeszczu u bydła –

poniżej 25% widocznej gałki ocznej stanowi twardówka

25–50% widocznej gałki ocznej stanowi twardówka

Ryc. 3. Stopień 3 obustronnego zeza zbieżnego i wytrzeszczu u bydła –

Ryc. 4. Stopień 4 obustronnego zeza zbieżnego i wytrzeszczu u bydła –

50–75% widocznej gałki ocznej stanowi twardówka

powyżej 75% widocznej gałki ocznej stanowi twardówka
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Ryc. 5. Stopień 4 obustronnego zeza zbieżnego i wytrzeszczu u bydła – widoczny mięsień prosty boczny

Według autorów skali, najtrudniejsze do oce‑
ny są początkowe stadia choroby, dlatego dla
obiektywnego określenia stadium choroby
należy oddalić się od badanego zwierzęcia
na odległość 1–2 m i obserwować stopień
nieprawidłowego ustawienia gałek ocznych
przez co najmniej kilka minut (12).
W przypadku BCSE wytrzeszcz gałek
ocznych ma bezpośredni związek z ana‑
tomicznymi uwarunkowaniami występu‑
jącymi u bydła (10). Poprzeczna średnica
gałki ocznej krowy jest większa od średni‑
cy podłużnej, co powoduje owalny kształt
gałki ocznej. Oznacza to, że wraz z nie‑
prawidłowym ustawieniem gałki ocznej
– zezem, dochodzi do wysunięcia jej osi,
tzn. linii łączącej oba bieguny, co w bada‑
niu klinicznym uznajemy za wytrzeszcz.
W zaawansowanym stadium wytrzeszczu
może dojść do uwidocznienia mięsni gałki
ocznej lub tłuszczu zagałkowego (8). Auto‑
rzy w niektórych przypadkach zaawanso‑
wanych stadiach BCSE obserwowali uwi‑
docznienie mięśni nieprawidłowo ustawio‑
nej gałki ocznej (ryc. 5).
U krów chorujących na BCSE nie za‑
obserwowano zmian na rogówce. Ponie‑
waż zamykanie szpary powiekowej i roz‑
prowadzanie filmu łzowego jest zachowa‑
ne, pomimo nieprawidłowego ustawienia
gałki ocznej, chorobie tej nie towarzyszy
suche zapalenie rogówki i spojówki, a tak‑
że owrzodzenie rogówki. W niektórych
przypadkach występują wtórne objawy,
takie jak nadmierne łzawienie i ciemno‑
brązowa pigmentacja spojówki gałkowej.
Zwiększone łzawienie spowodowane jest
nieodpowiednim odprowadzaniem filmu
łzowego przez kanaliki łzowe. Ciemno‑
brązowa pigmentacja spojówki gałkowej
może być wynikiem jej ciągłej ekspozycji
na światło słoneczne.
Wielkość gałki ocznej w przypadku
BCSE się nie zmienia. Opisano przypadek
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BCSE u 3-letniej krowy rasy jersey brown
swiss, u której odruchy źreniczne i groże‑
nia były zachowane, ciało szkliste przej‑
rzyste, a dno oka w normie. Wielkość gał‑
ki ocznej mierzona w badaniu ultrasono‑
graficznym uznano za prawidłową (17).
Opisano również przypadek wrodzo‑
nego BCSE z jednostronnym zezem roz‑
bieżnym u krowy rasy holsztyńskiej. Tego
typu przypadek jest bardzo rzadko spoty‑
kany. Prawa gałka oczna (4 stopień BCSE)
wykazywała objawy zeza rozbieżnego,
a lewa (postępujące BCSE od 2 do 4 stop‑
nia) zeza zbieżnego. Cielę od urodzenia
było pod stałą opieką lekarzy weterynarii
– badania krwi w 1 tygodniu, 8 miesiącu
i 16 miesiącu życia nie wykazały niepra‑
widłowości, podobnie jak badanie okuli‑
styczne (18).
Przeprowadzone analizy wydajności
mlecznej krów chorych, zdrowych i spo‑
krewnionych z chorymi nie wykazały
związku między wystąpieniem i rozwojem
choroby a wydajnością mleczną. U chorych
krów nie wykazano istotnych zmian w za‑
wartości białka i tłuszczu w mleku. BCSE
przyczynia się jednak do obniżenia war‑
tości rynkowej mięsa. W Niemczech ze
względu na dobrostan zwierząt rozmna‑
żanie chorych i podejrzanych o chorobę
osobników jest zabronione (14).
Istnieje wiele przyczyn powstania wy‑
trzeszczu gałek ocznych u bydła. Wy‑
trzeszcz, podobnie jak zez, może mieć
charakter wrodzony i być związany z de‑
formacją czaszki. Może wystąpić wtórnie
z powodu uszkodzeń mechanicznych oczo‑
dołu lub zapalenia kości tworzących oczo‑
dół. Przewlekłe zapalenie zatoki czołowej
spowodowane dekornizacją może rozsze‑
rzać się na kości oczodołu, prowadząc do
wytrzeszczu. Do zapalenia zatoki czoło‑
wej dochodzi również w następstwie za‑
palenia dróg oddechowych (19).

Wytrzeszcz może wynikać z zaburzeń
o podłożu neurologicznym, zwłaszcza
w obrębie nerwu odwodzącego i mięśnia
wciągacza gałki ocznej (20). Na położe‑
nie gałki ocznej może mieć też wpływ
wystąpienie zmian rozrostowych w prze‑
strzeni zagadkowej. Zez wraz z wytrzesz‑
czem może wystąpić u krów z białaczką.
Przyczyną tego typu zmian są zagałko‑
we mięsaki limfocytarne, chociaż najczę‑
ściej tego typu guzy lokalizują się w wę‑
złach chłonnych i narządach wewnętrz‑
nych. Rozpoznanie umożliwia wykonanie
badania krwi i testów ELISA w kierun‑
ku białaczki. Większość krów z objawa‑
mi klinicznymi mięsaka limfatycznego
wykazuje dodatni wynik testu na obec‑
ność wirusa białaczki. Należy podkreślić,
że u wielu krów z rozpoznaną białaczką
nie dochodzi do rozwoju mięsaka limfa‑
tycznego (6, 20). Wystąpienie obustron‑
nego zeza zbieżnego ku górze odnoto‑
wano po dodaniu do skarmianej paszy
owoców kasztanowca żółtego (Aesculus
octandra Marshall; 21). W przypadku
kokcydiozy bydła zaobserwowano wy‑
stąpienie zeza zbieżnego ku dołowi. Nie
jest to jednak typowy obraz kokcydiozy,
częściej w tego typu przypadkach u by‑
dła występuje oczopląs (22). W diagno‑
styce różnicowej BCSE należy też wziąć
pod uwagę wodogłowie, gdyż zaobser‑
wowano przypadek wystąpienia zeza roz‑
bieżnego u holsztyńskiej krowy z wodo‑
głowiem (10).
Autorzy rozpoznali BCSE w kilku go‑
spodarstwach zajmujących się hodowlą
była mlecznego w Polsce. Biorąc pod uwagę
doświadczenia innych państw Unii Euro‑
pejskiej dotyczące zwalczania BCSE, nale‑
ży zastanowić się nad metodami postępo‑
wania ze zwierzętami dotkniętymi tą cho‑
robą na terenie Polski.
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uzy jądra są drugą pod względem czę‑
stości (po nowotworach skóry) kate‑
gorią chorób nowotworowych psów sam‑
ców, stanowiąc zarazem 91% nowotworów
męskich narządów płciowych u tego ga‑
tunku (1, 2). Ich znaczenie kliniczne ro‑
śnie wraz ze wzrostem zachorowalno‑
ści. Badania Grieco i wsp. (3) wykazały,
że w grupie 232 sekcjonowanych psów
u 62 (27%) były obecne guzy jąder, co sta‑
nowi większy ich udział w porównaniu do
wcześniejszych doniesień. We współcze‑
snych badaniach słoweńskich, obejmują‑
cych 1975 guzów pochodzących od psów
samców, 206 (10,4%) stanowiły nowotwory
jąder. Wśród nich najliczniejszą grupę re‑
prezentowały nasieniaki (seminoma) 47,8%,

następnie guzy z komórek śródmiąższo‑
wych (leydigioma) z udziałem 28,6%, guzy
z komórek Sertolego (sertolioma) – 19,6%
i guzy mieszane – 4%. W zdecydowanej
większości nowotwory były umiejscowio‑
ne jednostronnie (86,4%), podczas gdy
guzy w obu jądrach stwierdzono tylko
u 28 psów, co stanowiło 13,6% (4). Ogól‑
nie nowotwory jąder dzielą się na gona‑
dalne – wywodzące się z komórek podpo‑
rowych (Sertolego) lub śródmiąższowych
jądra (Leydiga) oraz zarodkowe (germinal‑
ne) pochodzące od pierwotnych komórek
rozrodczych (gonocytów). Do tych ostat‑
nich należą nasieniaki, a ich odpowiedni‑
kiem w gonadzie żeńskiej jest rozrodczak
(dysgerminoma).
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Seminomas in dogs – a clinical case
Max A.1, Wawryka C.1, Sobczak-Filipiak M.2,
Department of Small Animal Diseases1 and
Department of Pathology and Veterinary
Diagnostics2 Faculty of Veterinary Medicine,
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
The aim of this article was to present a clinical
case of seminoma in dog. Seminomas belong to
the mostly encountered testicular tumors in men
as well as in older dogs. They represent germinal
neoplasms derived from gonocytes, similarly to
dysgerminoma in females. They occur often in
cryptorchid testes and their prevalence seems to
increase over last decades. This paper presents
a clinical case of bilateral seminoma in the
cryptorchid, old, small mongrel dog. The tumor of
the scrotal testis displayed a classic, less malignant
form, while within the abdominal testis the tumor
proved to be a disseminated, anaplastic seminoma
of higher histological malignancy. The comparison
between human and canine seminomas has been
also discussed.
Keywords: seminoma, cryptorchismus, dog.

Ryc. 1. Jądro mosznowe (po lewej) i jądro brzuszne
Ryc. 2. Jądra na przekroju, mosznowe (po lewej) i brzuszne
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