
stężeniach glukozy, bilirubiny, mocznika, 
kreatyniny, cholesterolu, poziomach trigli-
cerydów, białka całkowitego, potasu, sodu, 
wapnia, fosforu, aktywności AST i ALT 
oraz stężeniach hormonów: trijodotyro-
niny, tyroksyny, TSH, FSH, LH, kortyzolu 
i prolaktyny (31, 32). Przedstawione dane 
z obserwacji przedklinicznych na zwierzę-
tach doświadczalnych i klinicznych u ludzi 
potwierdzają, że stosowanie jednorazowe 
MT w dużych dawkach lub wielokrotne 
w dawkach nawet wyższych od przeciętnie 
stosowanych u człowieka może być całko-
wicie bezpieczne.
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Ziarniszczaki jajników klaczy należą do 
najczęściej opisywanych w literaturze 

naukowej guzów nowotworowych tej go-
nady (1, 2). Znacznie rzadszym typem roz-
rostów nowotworowych jajników są guzy 
powstałe w wyniku metaplazji nowotworo-
wej komórek osłonki pęcherzykowej i ko-
mórek lutealnych ciałka żółtego (luteoma). 
Ten typ rozrostu po angielsku nazywany 
jest też: interstitial cell tumor, lipid cell tu-
mor i steroid cell tumor. Guzy te bardzo 
rzadko spotykane są u zwierząt. Opisano 

je u suk, kotek, gryzoni, zajęczaków (3), 
alpaki (4) oraz u koni jako wrodzony roz-
rost nowotworowy w postaci potwornia-
ka – hamartoma (5).

Luteoma, zwane także guzem śród-
miąższowym jajnika, powstają w wyniku 
rozrostu nowotworowego zarówno komó-
rek osłonki pęcherzykowej wewnętrznej, 
które uległy luteinizacji, jak i komórek pę-
cherzykowych pochodzących z pęcherzy-
ków atretycznych. Biorąc pod uwagę fakt, 
że w ziarniszczakach mogą występować 

komórki o strukturze komórek, które uległy 
luteinizacji (1, 2), można przyjąć, że grani-
ca między tymi dwoma typami guzów jest 
dość płynna, a kryterium klasyfikacji guza 
opiera się o liczebną przewagę rozrostu da-
nego typu komórek guza. Wiadomo, że obu 
tym typom nowotworów w jajnikach towa-
rzyszy różnorodność zaburzeń hormonal-
nych, co także dowodzi złożonego charak-
teru sekrecji, uwarunkowanego w danym 
przypadku chorobowym przewagą odpo-
wiedzialnej za ten stan linii komórek guza.

W związku z tym obecność guzów w jaj-
nikach, niezależnie od typu rozrostu, mani-
festuje się występowaniem klinicznie jaw-
nych zaburzeń w cyklu jajnikowym, któ-
rych charakter jest uwarunkowany przez 
towarzyszące chorobie zaburzenia hor-
monalne.

W opisywanym przypadku chora klacz 
wykazywała od roku nieustające objawy 
nimfomanii oraz zachowań uniemożli-
wiających pracę z jeźdźcem (objawy nad-
wrażliwości na bodźce ze strony jeźdźca, 
szczególnie przy dotykaniu okolicy lędźwi). 

Przypadek guza luteinowego jajnika 
klaczy – opis zmian histopatologicznych 
w jajniku i macicy
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W badaniu ginekologicznym wykonanym 
przez odbytnicę stwierdzono nieznacznie 
powiększony lewy jajnik o charakterystycz-
nej, patologicznej twardej konsystencji ty-
powej dla obecności guzów jajnika zbudo-
wanych z litej, zwartej tkanki. W obrazie 
ultrasonograficznym (ryc. 1) stwierdzono 
jajnik wielkości 9×8×8 cm, o stosunkowo 
jednorodnym silnie echogenicznym utka-
niu. Drugi jajnik był normalnej konsysten-
cji, wielkości 5×6×5 cm, bez widocznych 
aktywnych struktur w jego obrębie. W dwa 
miesiące po jednostronnej owariektomii 
klacz zaczęła wykazywać regularne, pra-
widłowe objawy rujowe.

Celem tej pracy było wykonanie bada-
nia histopatologicznego wycinka guza oraz 
biopsji macicy chorej klaczy. Uzyskane tą 
metodą informacje pozwoliły na ustale-
nie dalszego rokowania o zdrowiu klaczy. 
Dodatkowa biopsja błony śluzowej maci-
cy miała na celu określenie zachowania się 
komórek macicy, przy obecności zaburzeń 
hormonalnych wywołanych obecnością lu-
teoma jajnika.

Materiał i metody

Materiał do badań histopatologicznych 
stanowił chirurgicznie usunięty guz, jaj-
nik oraz pobrany metodą biopsji wyci-
nek błony śluzowej macicy klaczy szla-
chetnej półkrwi, będącej w wieku 11 lat. 
Klacz w badaniu klinicznym wykazywa-
ła nieprzerwane objawy rui, które ustąpi-
ły po usunięciu guza.

Badane wycinki guza i błony śluzowej 
macicy utrwalono w buforowanej 10% for-
malinie, zatopiono w parafinie i  skrawki 
mikrotomowe barwiono metodą rutyno-
wą hematoksyliną i eozyną.

Wyniki i omówienie wyników badań 
histopatologicznych

Jajnik w ocenie makroskopowej był nie-
znacznie powiększony, z obecnością tę-
giego guza zlokalizowanego we wnętrzu 
jajnika.

Badanie histopatologiczne wycinka 
guza wykazało obecność struktury ko-
mórkowej charakterystycznej dla luteoma 
(ryc. 2). Tkanka guza była wyraźnie odgra-
niczona od zrębu gonady, co stanowi ce-
chę wzrostu ekspansywnego nowotworów 
niezłośliwych (ryc. 2). Zrąb guza, w któ-
rym przebiegały naczynia krwionośne, 
był utworzony z delikatnych pasm tkan-
ki łącznej, w której ułożone były komórki 
miąższu nowotworu (ryc. 3). Miąższ guza 
tworzyły komórki podobne do komórek 

luteinowych, wielokątne, o eozynochłon-
nej cytoplazmie. Niektóre komórki mia-
ły duże pęcherzyki cytoplazmatyczne (ryc. 
4), być może powstałe w wyniku wypłuka-
nia lipidów w trakcie technicznej obrób-
ki tkanki (artefakt). Jądra komórek miąż-
szu guza nie wykazywały cech atypii, cha-
rakterystycznych dla guzów o charakterze 
złośliwym (ryc. 5).

Badanie histopatologiczne wycinka bło-
ny śluzowej macicy wykazało obecność 
struktury komórkowej podobnej do wystę-
pującej w rui u klaczy. Był to obrzęk zrębu 
błony śluzowej oraz dość liczne, lecz po-
rozsuwane gruczoły macicy (ryc. 6 i 7). Jed-
nak budowa tych gruczołów odbiegała od 
budowy prawidłowych gruczołów maci-
cy w rui. Różnica manifestowała się na-
stępującymi cechami budowy mikrosko-
powej: były luźno rozrzucone w obrzę-
kłym zrębie, miały wyraźnie poszerzone 
światło gruczołu, w którym obecna była 
słabo eozynochłonna wydzielina (ryc. 8). 

Luteoma of the mare 
ovary – histopathological study of the 
ovary and uterus biopsy specimens
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The purpose of this article was to present a case 
study on luteoma in mare. Luteoma is a luteinized 
granulosa-theca cell tumor. Results of histopatho-
logical examination of the ovary revealed the pres-
ence of the ovarian luteoma. The following struc-
tural changes were found in the endometrial bi-
opsy: high degree interstitial oedema, numerous 
mucosa glands, which showed distended lumen 
filled with slightly eosinophilic material. Uterine 
epithelial cells were low and contained small cy-
toplasmic vesicles. Presented mare showed clini-
cal symptoms of estrus, which disappeared after 
surgery. Other uterus diseases, e.g. endometriosis 
due to ovary tumor causing hormonal disturbanc-
es were also discussed.
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Ryc. 1. Zmiany w strukturze lewego jajnika widoczne 
w obrazie usg. Wzrastający guz widoczny jako 
wyraźnie odgraniczony obszar o jednorodnym, 
zwiększonym echu, zajmujący znaczną część gonady

Ryc. 2. Luteoma jajnika klaczy. Widoczna granica wzrostu guza. HE, 10× Ryc. 3. Luteoma jajnika klaczy. W siatce delikatnego zrębu leżą komórki miąższu 
guza o podobnej strukturze do komórek lutealnych. HE, 20×
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Komórki nabłonka powierzchownego ma-
cicy były niższe, niż ma to miejsce w rui, 
i miały drobne pęcherzyki cytoplazma-
tyczne (ryc. 7).

W podsumowaniu uzyskanych wyni-
ków badań histopatologicznych stwier-
dzono w  jajniku klaczy obecność utka-
nia charakterystycznego dla luteoma. 
 Obraz struktury komórkowej wycinka 
błony śluzowej macicy w pewnym stop-
niu potwierdza charakter zaburzeń hor-
monalnych, które obserwowano klinicz-
nie w postaci ciągłej rui. Jednak widoczne 
w  gruczołach macicy zmiany w  budo-
wie mikroskopowej w  postaci powięk-
szenia ich światła z obecnością wydzie-
liny  –  mogą być wyrazem stymulacji 
tych komórek przez progesteron. Te ce-
chy morfologiczne widoczne w budowie 
mikroskopowej wycinka błony śluzowej 
macicy mogą sugerować, że na funkcję 
i strukturę gruczołów błony śluzowej ma-
cicy klaczy oddziaływały zarówno estro-
geny, jak i progesteron.

Kliniczne objawy zaburzeń hormonal-
nych u klaczy ustąpiły po usunięciu guza 

jajnika. Charakter stwierdzonych odchy-
leń w budowie komórkowej wycinka bło-
ny śluzowej macicy, jak i stopień nasilenia 

tych zmian pozwalają przypuszczać, że 
w efekcie usunięcia guza jajnika i zarazem 
zaburzeń hormonalnych u klaczy nastąpi 

Ryc. 4. Luteoma jajnika klaczy. W niektórych komórkach miąższu guza widoczne 
duże pęcherzyki cytoplazmatyczne. HE, 40×

Ryc. 6 i 7. Wycinek błony śluzowej macicy klaczy z luteoma jajnika. Widoczny obrzęk zrębu i porozsuwane gruczoły maciczne. Nabłonek macicy niski, z małymi 
pęcherzykami cytoplazmatycznymi. HE, 10× i 20×

Ryc. 5. Luteoma jajnika klaczy. Zwraca uwagę jednolita budowa jąder 
komórkowych miąższu guza. HE, 100×

Ryc. 8. Powiększone światło gruczołów macicznych u klaczy z luteoma jajnika. HE, 40×
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powrót do prawidłowej budowy i funkcji 
komórek błony śluzowej macicy.

Wyniki przeprowadzonych badań 
mikroskopowych wycinka błony śluzo-
wej macicy są szczególnie interesują-
ce z punktu widzenia patogenezy endo-
metriosis. 

W opisywanym przypadku guza jajnika 
klacz przez 1,5 roku wykazywała objawy 
kliniczne zaburzeń w cyklu jajnikowym. 
Zaburzenia te w małym stopniu znalazły 
odbicie w budowie mikroskopowej maci-
cy. Mimo że cechy budowy morfologicz-
nej błony śluzowej, jak i klinicznie obser-
wowane objawy zaburzeń hormonalnych 
mogą sugerować obecność podwyższonej 

stymulacji komórek przez estrogeny, jed-
nak nie stwierdzono żadnych cech pato-
logicznych, które wskazywałyby na ini-
cjację procesu endometriosis. Wobec po-
wszechnie przyjętej opinii o znaczeniu 
estrogenów w patogenezie endometrio-
sis – należałoby spodziewać się pojawie-
nia się w macicy zmian strukturalnych, 
charakterystycznych dla tej choroby (jest 
to ogniskowa proliferacja gruczołów bło-
ny śluzowej macicy z włóknieniem zrębu). 
Natomiast brak tych zmian można inter-
pretować tym, że w patogenezie endome-
triosis biorą udział jeszcze inne, nieznane 
czynniki lub zespół czynników, które pro-
mują rozwój tej choroby.
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Do złamania kości promieniowej 
u koni dochodzi z reguły na sku-

tek zewnętrznego urazu mechanicznego. 
Przyjmuje się, że złamania niezupełne le-
czy się z wyboru w sposób zachowawczy 
(1, 2). Polega on na unieruchomieniu ko-
nia, stosowaniu opatrunków i terapii prze-
ciwbólowej.

W przypadku złamania zupełnego naj-
lepsze efekty uzyskuje się przez chirurgicz-
ne zespolenie kości z użyciem płytek kost-
nych, umieszczonych po stronie grzbie-
towej oraz bocznej lub przyśrodkowej, 
zależnie od konfiguracji złamania.

Z uwagi na fakt, iż przyśrodowa część 
kości promieniowej u konia nie jest pokryta 

mięśniami, szczególnego znaczenia nabiera 
właściwe udzielenie pacjentowi pierwszej 
pomocy na miejscu wypadku (3).

Wynik leczenia chirurgicznego zależy 
m.in. od wieku konia, jego masy ciała oraz 
od rodzaju złamania. Leczenie złamań wie-
loodłamowych, otwartych, u koni powyżej 
2 lat i masie ciała ponad 300 kg obciążone są 
największym ryzykiem niepowodzenia (4, 5).

Przypadek 1

Czteroletni wałach półkrwi został zgłoszo-
ny do leczenia z powodu nasilonej kulawi-
zny kończyny lewej przedniej w następ-
stwie kopnięcia przez drugiego konia kilka 
godzin wcześniej na padoku. Po przybyciu 
do stajni koń nie obarczał kończyny lewej 
przedniej, utrzymując ją w pozycji opusz-
czonej ze zgięciem w stawie nadgarstko-
wym. Parametry stanu ogólnego nie odbie-
gały od normy, nie znaleziono też śladów 
obrażeń zewnętrznych na skórze.

Podczas badania klinicznego chorej 
kończyny stwierdzono reakcję bólową przy 
ucisku okolicy kości promieniowej oraz 
przy próbach odwiedzenia kończyny. Ba-
danie radiologiczne wykazało niezupełne 
złamanie trzonu kości promieniowej le-
wej, widoczne w projekcji bocznej 90° oraz 
skośnej 10°, o długości ok. 10 cm (ryc. 1).

Zastosowano leczenie zachowawcze 
polegające na unieruchomieniu konia za 
pomocą dwóch uwiązów w sposób unie-
możliwiający mu położenie się. Wdrożono 
dożylną terapię przeciwbólową fenylobu-
tazonem (2 mg/kg m.c., i.v.), oraz założo-
no opatrunek uciskowy, miękki, obejmu-
jący możliwie jak najwyżej całą kończynę. 
Zalecono zapewnienie zwierzęciu spoko-
ju oraz stałego dostępu do siana i wody.

Terapię przeciwbólową kontynuowano, 
podając doustnie fenylobutazon 1g/konia, 
2×dziennie przez 7 dni, a przez następne 
10 dni 1×dziennie. Koń zaczął stopniowo 
obarczać kończynę po 6 dniach, po upływie 
4 tygodni został puszczony luzem w bok-
sie (ryc. 2). Ruch stępem w ręku rozpoczęto 
8 tygodni od wypadku (ryc. 3). Po 4 miesią-
cach od urazu koń został stopniowo wdro-
żony do pracy pod siodłem i wrócił do peł-
nej sprawności.

Przypadek 2

Dwudziestojednoletni wałach czystej 
krwi arabskiej został zgłoszony do le-
czenia z powodu wieloodłamowego zła-
mania kości promieniowej kończyny le-
wej przedniej (ryc. 4). Koń został kopnię-
ty przez drugiego konia na padoku kilka 
godzin wcześniej.

Zachowawcze i operacyjne leczenie 
złamania kości promieniowej  
u dwóch dorosłych koni – 
opis przypadków klinicznych

Jan Samsel

ze Szpitala Koni Służewiec w Warszawie

Conservative treatment and surgical repair 
of the radial bone fracture in two adult 
horses – cases report

Samsel J., Equine Clinic on Warsaw Racetrack

The aim of this paper was to present a successful 
treatment of the radial fracture in two horses. The 
first case, a  four year old STB gelding, was treat-
ed conservatively for diaphyseal, incomplete frac-
ture of the radial bone. The horse returned to full 
activity after 4 weeks of cross-tying and box arrest 
for another 4 weeks. The second case was a twen-
ty-one year old pure Arabian gelding presented for 
displaced, closed, comminuted, spiral, mid-diaphy-
seal radial fracture. The fracture was repaired using 
two 4,5 mm, broad DCPs, located dorsally and lat-
erally. The outcome was good, despite delayed un-
ion caused by previously undiagnosed Cushing-like 
syndrome. Pergolid therapy and local stimulation of 
bone healing with extracorporeal shock wave thera-
py for 4 weeks markedly improved osteogenesis. The 
horse is used for pasture activity.

Keywords: radial bone fracture, horse, conservative 
treatment, surgical repair.
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