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Gonady żeńskie u koniowatych ( Equidae) 
mają odmienny układ warstw w jajni-

kach w porównaniu do innych gatunków 
zwierząt gospodarskich. Proces oogenezy 
i folikulogenezy ma miejsce w części rdzen-
nej gonady, natomiast unaczyniony i uner-
wiony zrąb stanowi jej część obwodową. 
W związku z  tym, zarówno ocena stanu 
fizjologicznego gonady, jak i rozpoznawa-
nie zaburzeń w jej funkcji, to jest procesu 
dojrzewania pęcherzyków i owulacji, jest 
w badaniu klinicznym trudniejsza, w po-
równaniu np. do tych procesów u krowy. 
Także wielokrotnie większy jajnik klaczy 
niż krowy wymaga dużego nakładu pracy 
w celu wykonania oceny struktury mikro-
skopowej całej gonady. Stąd też przypusz-
czalnie wynika stosunkowo skąpa wiedza 
na temat zmian histopatologicznych wy-
stępujących w jajnikach klaczy, w porów-
naniu do krowy lub suki.

Przedmiotem pracy jest opis budowy 
komórkowej ziarniszczaków jajnika kla-
czy. Guzy te, gdy osiągają duże rozmiary są 
z łatwością rozpoznawane w badaniu kli-
nicznym. Należy jednak pamiętać, że guz 
w fazie początkowej rozrostu nowotworo-
wego, podobnie jak innego typu zmiany 
patologiczne rozwijające się na poziomie 
komórkowym w jajniku, są nieuchwytne 
przy stosowaniu rutynowych metod ba-
dania klinicznego. Ziarniszczaki rozwijają 
się w wyniku nowotworowej proliferacji 
komórek warstwy ziarnistej pęcherzyków 
jajnikowych. Jednak zrąb guza także ulega 
proliferacji, co jest wyrazem zaburzenia 
równowagi komórkowej gonady. W wa-
runkach fizjologicznych w gonadzie ist-
nieje ścisła interakcja między komórkami 
pęcherzykowymi i osłonką pęcherzykową. 
Obecność w ziarniszczakach zmienionych 
nowotworowo komórek osłonki pęcherzy-
kowej stanowi efekt zaburzeń w interak-
cji obu typów komórek. Dlatego też ten 
typ guzów jest określany mianem guzów 
komórek warstwy ziarnistej i osłonki pę-
cherzyka jajnika (granulosa – theca cells 
tumors). W większości przypadków ko-
mórki guza są aktywne hormonalnie, cze-
go efektem jest występowanie u klaczy ob-
jawów klinicznych charakterystycznych 
dla danego typu endokrynopatii.

Ziarniszczaki jajników klaczy nie na-
leżą do często stwierdzanych rozrostów 
nowotworowych. Komórki, które ule-
gły transformacji nowotworowej mogą 
być w tych guzach zróżnicowane, i to za-
równo pod względem typu komórek, jak 

i sekrecji produkowanych przez nie hor-
monów. Zwykle nowotwór atakuje jedną 
gonadę. Jednak znane są przypadki, kie-
dy guz rozwija się w obu jajnikach (1, 2). 
Etiopatogeneza transformacji nowotwo-
rowej nie jest poznana, lecz charakter 
rozrostu nowotworowego może sugero-
wać występowanie u chorej klaczy pier-
wotnych zaburzeń hormonalnych, które 
sprzyjają transformacji nowotworowej. 
Ostatnio pojawiły się doniesienia o  roli 
czynnika hamującego rozwój przewo-
dów Müllera w rozwoju ziarniszczaków 
jajnika (3). Ziarniszczaki jajników klaczy, 
jak wynika z dotychczasowych obserwa-
cji klinicznych, są w większości przypad-
ków guzami niezłośliwymi i po usunięciu 
chirurgicznym guza następuje wylecze-
nie zwierzęcia. Znane są jednak przy-
padki występowania złośliwego charak-
teru tych guzów (4, 5).

Materiał i metody

Materiał do badań pochodził od 4 kla-
czy, u których w  jednym jajniku klinicz-
nie stwierdzono obecność guza. Zmienio-
ne chorobowo jajniki były chirurgicznie 
usuwane. W jednym przypadku materiał 
pochodził od klaczy, która została podda-
na ubojowi w rzeźni. Po wykonaniu oceny 
makroskopowej zmienionych chorobowo 
jajników, pobierano wycinki zmienionej 
nowotworowo tkanki i utrwalano w bu-
forowanej 10% formalinie. Wycinki były 
poddane rutynowej obróbce histopatolo-
gicznej – zatopiono w bloczki parafinowe, 
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luteinization of interstitial cells while in another infil-
trative tumor growth was observed. Histopathological 
description of all cases was presented.

Keywords: granulosa-theca cell tumor, ovary, mare.

Prace kliniczne i kazuistyczne

848 Życie Weterynaryjne • 2012 • 87(10)



a skrawki mikrotomowe barwiono hema-
toksyliną i eozyną.

Wyniki badań

Przypadek 1

Guz jajnika pochodził od klaczy, półkrwi 
szlachetnej, w wieku 10 lat. Badaniem ma-
kroskopowym guza stwierdzono konsy-
stencję gąbczastą, o powierzchni nierów-
nej, spowodowanej obecnością licznych 
torbieli. Na przekroju miąższ guza był zbu-
dowany z licznych torbieli o bezbarwnej, 
płynnej zawartości, ograniczonych wąski-
mi pasmami zrębu guza.

Badaniem mikroskopowym wycinka 
guza stwierdzono obecność licznych tor-
bieli utworzonych przez zmienione nowo-
tworowo komórki pęcherzykowe (ryc. 1). 
Komórki miąższu nowotworu tworzyły 
także lite gniazda ograniczone wąskim pa-
sem zrębu guza. Na obwodzie tych gniazd 
komórki były ułożone w formie palisady 
i miały owalne jądra. Komórki central-
nej części gniazda miały wakuole cytopla-
zmatyczne i okrągłe jądra. W opisywanym 
przypadku guza była widoczna wyraźna 
dominacja rozrostu komórek pęcherzy-
kowych nad proliferacją zrębu.

Przypadek 2

Guz jajnika pochodził od klaczy pełnej krwi 
angielskiej w wieku 12 lat. Wygląd makro-
skopowy guza był podobny do wyżej opi-
sanego. Badanie mikroskopowe wycinka 
guza wykazało, że miąższ guza tworzą tor-
biele. Lite pola rozrostu nowotworowego 
stanowiły ok. 25% powierzchni badanego 
wycinka. Komórki tworzące lite pola roz-
rostu posiadały wakuole cytoplazmatycz-
ne. Wąskie pasma zrębu miały cechy szkli-
wienia. W małym ognisku guza, stwierdzo-
nym w niezmienionej tkance jajnika, jądra 
komórkowe miały cechy morfologiczne na-
suwające przypuszczenie o występowaniu 
złośliwych komórek guza (ryc. 2).

Przypadek 3

Guz jajnika pochodził od klaczy czystej 
krwi arabskiej, w wieku 7  lat. W odróż-
nieniu od poprzednio opisanych, w ba-
daniu makroskopowym guza stwierdzono 
bardziej tęgą konsystencję tego guza. Na 
przekroju guz był zbudowany z litej tkan-
ki oraz małych torbieli. Badanie mikrosko-
powe wykazało obecność typowego utka-
nia dla guzów o cechach morfologicznych 
ziarniszczaka. Jednak, w odróżnieniu od 
wyżej opisanych guzów, w tym przypadku 
stwierdzono obecność komórek, których 
struktura mikroskopowa była podobna 
do komórek luteinowych (ryc. 3). Komórki 
te ułożone w zrębie guza tworzyły liczne 

pasma lub gniazda. Zrąb guza wykazywał 
także cechy proliferacji nowotworowej.

Przypadek 4

Guz jajnika pochodził od klaczy półkrwi, 
w wieku 9  lat. W obrazie makroskopo-
wym jajnika stwierdzono obecność licz-
nych małych ognisk, barwy szarobiałej. 
W badaniu mikroskopowym wycinków 
zmienionej tkanki gonady stwierdzono 
występowanie bardzo małych ognisk ziar-
niszczaka. W zrębie jajnika były także wy-
naczynienia krwi i liczne, rozsiane sydero-
cyty (ryc. 4). Równocześnie w zrębie jajnika 
stwierdzono obecność rozsianych, małych 

pęcherzyków jajnikowych z wyraźnymi ce-
chami nekrobiozy, które najwyraźniej były 
zarysowane w komórkach jajowych. Oocy-
ty otoczone komórkami wieńca promieni-
stego traciły kulisty kształt i ulegały obkur-
czeniu. Inną cechą patologiczną widoczną 
w pęcherzykach jajnikowych było zgrubie-
nie błon podstawnych.

Przypadek 5

Rozrost nowotworowy o bardzo małych 
rozmiarach stwierdzono w gonadzie kla-
czy, która została poddana ubojowi w rzeź-
ni. Przypadkowo stwierdzone ognisko roz-
rostu (ryc. 5) miało wymiary 15 × 6 mm. 

Ryc. 1. Ziarniszczak jajnika klaczy, przypadek 1. Widoczna proliferacja nowotworowa komórek ziarniszczaka. 
Gniazda komórek nowotworu oddzielają wąskie pasma zrębu guza. Barwienie hematoksylina-eozyna, ×20

Ryc. 2. Ziarniszczak jajnika klaczy, przypadek 2. W zrębie jajnika widoczne ognisko wzrostu naciekowego 
ziarniszczaka. Barwienie hematoksylina-eozyna, ×20
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Obok ogniska proliferacji stwierdzono 
obecność torbieli.

Omówienie wyników

Wyniki badania mikroskopowego 5 przy-
padków ziarniszczaków jajników klaczy 
potwierdziły występowanie zróżnicowania 
w ich strukturze komórkowej. Powszechnie 
wiadomo, że guzy te mogą być przyczyną 
występowania u chorych klaczy zaburzeń 
hormonalnych, w tych przypadkach, kie-
dy posiadają zdolność sekrecji określone-
go typu hormonu. Potwierdzają to zarów-
no obserwacje kliniczne, jak i wyniki ba-
dań stężenia estrogenów, testosteronu oraz 

inhibiny w surowicy krwi chorych klaczy 
(1, 6, 7, 8). W zależności od typu endokry-
nopatii u chorej klaczy pojawiają się cha-
rakterystyczne dla określonych zaburzeń 
hormonalnych objawy kliniczne choro-
by (9). Ten zróżnicowany efekt aktywne-
go hormonalnie guza jest uwarunkowany 
przewagą rozrostu określonego typu komó-
rek nowotworowych. Kiedy w guzie prze-
waża rozrost komórek wywodzących się 
z komórek pęcherzykowych, wzrasta stę-
żenie estrogenów i inhibiny. Natomiast kie-
dy w guzie jest przewaga komórek wywo-
dzących się ze zrębu osłonki pęcherzyko-
wej, komórki te wydzielają androgeny. Stąd 
też w obrazie klinicznym choroby można 

obserwować nimfomanię lub cechy ma-
skulinizacji samicy. Podwyższone stęże-
nie inhibiny w surowicy krwi jest uważa-
ne za marker obecności ziarniszczaka jaj-
nika u kobiet (10).

W dwu guzach (przypadki 1 i 2) obser-
wowano wyraźną przewagę rozrostu no-
wotworowego komórek pęcherzykowych. 
W tych przypadkach choroby można się 
spodziewać znacznego stopnia wzrostu 
stężenia inhibiny w surowicy krwi cho-
rej klaczy. Efektem tego wzrostu będzie 
hamowanie wydzielania przysadkowego 
FSH, co znajdzie swoje odbicie w zabu-
rzeniu oogenezy i  folikulogenezy w dru-
gim, zdrowym jajniku.

W 3. przypadku ziarniszczaka jajnika 
stwierdzono nieco inną strukturę mikro-
skopową guza, która może sugerować tak-
że obecność innego typu zaburzeń hor-
monalnych u chorej klaczy. Obok utka-
nia złożonego z charakterystycznych dla 
ziarniszczaka komórek wywodzących się 
z komórek pęcherzykowych obserwowano 
znacznego stopnia rozrost komórek zrę-
bu. Jak wiadomo, komórki te mają zdol-
ność sekrecji androgenów. Ponadto w tym 
guzie występowały pasma lub pola komó-
rek podobnych do komórek luteinowych, 
które nie występowały w pozostałych opi-
sywanych guzach. Komórki te zostały już 
opisane w  ziarniszczakach jajnika kla-
czy (8). W opisywanym przypadku guza 
komórki podobne do komórek luteino-
wych były zwykle ułożone w zrębie, któ-
ry otaczał pseudopęcherzyki utworzone 
z komórek nowotworowych ziarniszcza-
ka. Nasuwa to przypuszczenie, iż jest to 
forma luteinizacji komórek nowotworo-
wych, które wywodzą się z osłonki pęche-
rzykowej, analogicznie jak to ma miejsce 
w warunkach fizjologicznych powstawa-
nia ciałka żółtego. W ubiegłym roku uka-
zała się praca (11), w której wykazano, że 
komórki te cechuje zdolność do syntezy 
androgenów. A zatem, stwierdzenie licz-
nych tego typu komórek w zrębie ziar-
niszczaka może być przyczyną znaczne-
go stopnia podwyższenia stężenia testo-
steronu u klaczy z  tego typu rozrostem 
nowotworowym.

W  przeciwieństwie do wyżej opisa-
nych guzów, które w obrazie makrosko-
powym stanowiły dużą masę tkanki no-
wotworowej zlokalizowanej w  jajniku, 
ziarniszczak pochodzący z  4. przypad-
ku choroby nie tworzył jednego guza, 
lecz występował w  postaci bardzo licz-
nych ognisk rozsianych w zrębie gonady. 
Cecha ta może wskazywać na to, że me-
taplazja nowotworowa może pojawić się 
równocześnie w  licznych pęcherzykach 
jajnikowych. Być może gonada została 
usunięta w początkowej fazie choroby no-
wotworowej. Skutki obecności metapla-
zji nowotworowej w jajniku są widoczne 

Ryc. 3. Ziarniszczak jajnika klaczy, przypadek 3. Luteinizacja komórek zrębu widoczna w postaci pola komórek 
o intensywnie eozynochłonnej cytoplazmie. Barwienie hematoksylina-eozyna, ×20

Ryc. 4. Ziarniszczak jajnika klaczy, przypadek 4. W zrębie widoczne liczne brunatno zabarwione syderocyty. 
Barwienie hematoksylina-eozyna, ×20
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w  postaci zaburzeń w  oogenezie i  foli-
kulogenezie, wylewów krwawych, czego 
następstwem jest występowanie w zrębie 
licznych syderocytów.

Rozrost nowotworowy komórek ziarni-
stych opisany u klaczy poddanej ubojowi 
z uwagi na bardzo małe rozmiary stano-
wi bez wątpienia fazę początkową wzro-
stu guza. Na szczególną uwagę zasługuje 
fakt, że zmianom chorobowym stwierdzo-
nym w gonadzie towarzyszył zaawansowa-
ny proces chorobowy w macicy (dane nie-
opublikowane).

W podsumowaniu można stwierdzić, że 
ziarniszczaki jajników klaczy mają zróżni-
cowaną strukturę komórkową, i to zarów-
no pod względem ilościowym, jak i jako-
ściowym komórek guza. W związku z tym 
można podejrzewać, że u tych klaczy czyn-
niki etiologiczne prowadzące do wystąpie-
nia transformacji nowotworowej komórek 
jajnika miały także zróżnicowany charakter.

Usunięcie guza zwykle stanowi o cał-
kowitym wyleczeniu klaczy. W omawia-
nych przypadkach klacze nr 2 oraz 3 po 
około 6 miesiącach od zabiegu usunięcia 
jajnika odzyskały pełną aktywność pozo-
stawionej gonady i zostały skutecznie za-
źrebione. W pozostałych przypadkach, jak 
dotąd nie podjęto prób krycia zoperowa-
nych klaczy. Jednak w rzadkich przypad-
kach rozrost nowotworowy może pojawić 
się w drugim jajniku. Równie rzadko były 
opisywane guzy złośliwe, które rosły nacie-
kowo w obrębie narządów jamy brzusznej. 
W związku z tym trudna jest ocena makro-
skopowa charakteru guza. Wskazane jest 
wykonanie badania histopatologicznego, 
które pozwala na bliższe określenie cha-
rakteru rozrostu nowotworowego.
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Ryc. 5. Ognisko ziarniszczaka jajnika klaczy, przypadek 5. Barwienie hematoksylina-eozyna, ×20

Spontanicznie występujące guzy przysad-
ki stwierdza się u wielu gatunków zwie-

rząt. Stanowią one istotny problem zdro-
wotny także u ludzi, u których najczęściej 
diagnozuje się gruczolaki wydzielające pro-
laktynę (prolactinoma). Modelem do ba-
dań nad ich etiopatogenezą stały się szczu-
ry, co w konsekwencji doprowadziło do 
stworzenia szczepów charakteryzujących 
się zwiększoną zapadalnością na nowotwo-
ry przysadki. U szczurów szczepu Wistar/

Furth w wieku powyżej 28 miesiąca życia 
wynosi ona aż 69%. Szczury utrzymywane 
w domach jako zwierzęta towarzyszące są 
osobnikami o większym zróżnicowaniu ge-
netycznym niż szczury laboratoryjne. Nie-
mniej jednak u nich również stwierdza się 
guzy przysadki.

Częstość występowania nowotwo-
rów przysadki u  szczurów poza predys-
pozycjami genetycznymi uzależniona jest 
również od wieku, płci oraz czynników 

hormonalnych. Gruczolaki przysadki 
stwierdza się bowiem głównie u osobni-
ków w starszym wieku, częściej u samic niż 
u samców, do tego niekastrowanych i nie-
używanych do rozrodu. Niekiedy towarzy-
szą im nowotwory gruczołów sutkowych. 
Spośród czynników hormonalnych istot-
ną rolę odgrywają estrogeny, które stymu-
lują proliferację komórek przysadki gru-
czołowej wydzielających prolaktynę (1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Badania przeprowadzone przez Sandu-
sky i wsp. (10) wykazały, że zdecydowaną 
większość gruczolaków przysadki u szczu-
rów stanowią guzy prolaktynowe. Rzadziej 
stwierdza się gruczolaki nieaktywne hor-
monalnie, jak również wydzielające jed-
nocześnie prolaktynę i hormon wzrostu 
(4, 6, 8, 10, 11). Gruczolaki przysadki naj-
częściej są dużymi guzami, których śred-
nica może wynosić ponad 1 cm (12; ryc. 1).
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