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Błoniak ziarnisty iako Wrycryna zaburzeń płodności u klaczy
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Glanulosa celltumols as a Dause of inferti,lity in mares
Summary

The paper describes two cases of ovarian turnors in rrrares diagnosed b1, clinical examinations. The treat-
ment consisted in the surgical removal of tumors. On the basis of morphological appearance, neoplasms were
defined as granulosa cell tumors (GCT). During the three months after surgery the mar€§ did not display
either heat symptoms or cyclic actlvity of ovaries. Hormonal therapy with the depot form of analog GnRII
was app|ied. When the ovary cycle had been activated, mares were inseminated. On|y one of them became
pregnant, but on the 19th day after conception an early emłrryonic death was diagnosed. Observations have
shown the possibility of using the depot form of analog GnRH in the induction of the oyary cycle in mare§
after a single-side surgical removal of granulosa cell tumor.
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Pierwotne nowotwory jajnika diagnozowane u sa-
mic zwierząt domowych stanowią heterogenną grupę
zmi an ro zro sto wy ch o zr ó żnico w anej bu do wi e m akro -
i mikro skop owej . Obj awy kliniczn e tow arzy szące po-
szczegolnym §pom guzow jajnika u zwierząt sąmało
charakterysĘczne. Powoduje to trudności w postawie-
niu właściwego rozpoznania w oparciu o badanie kli-
niczne i testy laboratoryjne. Najczęściej występującym
guzem jajnikow jest błoniak ziarnisty (folliculoma,
granulosa cell tumor GCT), należący do grupy gu-
zów gonadostromalnych (6). Granulosa cell tumor
zbudowany jest z komórek przypominających komór-
ki ziarniste pęcherzyka jajnikowego, Błoniak ziami-
sty jest guzemnajczęściej występującym u krów i kla-
czy,rzadziejjest diagnozowany u suk, a sporadycznie
u kotek (6). Dotknięte schorzeniem samice mogą wy-
kazyw ac zabur zenia cyklu j aj nikowe go, b ędąc e na stęp -
stwem akłwności hornonalnej guza. AkĘwność hor-
monalna błoni aka ziarni ste go może by c p ow iązana ze
stero ido gen ezą zar ówno estro genów j ak i andro genów
U klaczy GCT bardzo często wytwarza inhibinę i po-
woduje zanik drugiego, nie dotkniętego schorzeniem
jajnika (6, 11). Błoniak ziarnisty u zwierzątbardzo
rzadko daje przerzuty, w porownaniu z tego typu no-
wotworami u kobiet. Przypadki przerzutow GCT zda-
rzają się u suk i krow, a prawie nigdy nie występują
uklaczy(6).Zalecony_mpostępowani9mprzyzdtagno-
zowanym guzie jajnikauklaczy jest jego chirurgiczne
usunlęcle.

0pis prypadków
W latach 2000-2002 w Katedrze Anatomii Patologicznej

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie rozpozna-
no 3 guzy jajnikow u klaczy. Były to,. rozrodczak (dy,sgenni-
norua) i dwa przypadkj błoniaka ziamistego (folliculoma).

Rozrodczaka stwierdzono u klaczy wieloródki (czystej krwi
arabskiej, w wieku 12lat), która była w trzecim ntiesiąctr
ciąży, Rozpoznanie postawiono na podstawie badania sek-
cyjnego, gdyż guz jajnika spowodował niedrozność prze-
wodu pokanTlowego i śmierć klaczy (7). Zmianami objęte
były w tym przypadku obydwa jajniki i sieć. Natomiast
u dwóch klaczy (szlachetnej połkrwi, jedna w wieku 6 lat,
druga 8 lat) stwierdzono jednostronnie umiejscowione bło-
niaki ziarrriste jajnika, Parametry hematologiczne i bioche-
miczne krwi badanych klaczy nie odbiegały od norrrr fizjo-
logicznych. Pierwsza zklaczy została przyjęta do Katedry
i Kliniki Rozrodu ZwierzątWydziału Medycyny Weteryna-

ryjnej w Lublinie w listopadzie 2001 r. w celu ustalenia przy-
czyny niepłodności, Z zebranego wywiadu wynikało, ze od
trzech sezonów hodowlanych klacz była bezskutecznie za-
źrebiana. Zaobserwowano u niej nieregulame, długie ruje.
Była trudna w obsłudze i agresywna w stosunku do innych
koni. Badaniem palpacyjny:m przęz prostnicę stwierdzono
powiększony lewy jajnik, nisko podr.vieszony na napiętej
lcezce. Zmieniony jajnik miał gładką płatowatąpowjerzch-
nię i tęgą konsystencję. Przy rektalnym omacywaniu klacz
wykazywała wyraźne obj awy bólowe. W obr azię ultrasono-
graircznym jajnik ten miał torbielowatą strukturę i wymiary
ok. 10 x 10 cm (ryc. 1a), Drugi jajnik, o wyrrriarach 2 x 3 cm,
w kilkakrotnych badaniach ultrasonograficznych nie wyka-
zywał cyklicznej aktywności (ryc. 1b). Z uwagi na agresyw-
n e zachowan ie klaczy zaproponowano określeni e poziomu
testosteronu w krwi obwodowej. Testosteron oznaczono dwu-
krotnie w odstępie 12 godzin, w surorł,icy krwi obwodowej
metodąRlA, Niski poziom testosteronu (waftości < 25 pg/ml.)
nie tłumaczył samczego zachowania klaczy, Na podstawie
wyników powyzszych badan postawiono wstępne rozpozna-
nie: guz lewego jajnika i zaproponowano chirurgiczne usu-
nięcie zmienionego jajnika, Po uzyskaniu zgody właścicieIa
zwierzęcia wykonano zabieg owarjektomii z małego cięcia
bocznego. Klacz w ciągu 3 miesięcy po usunięciu guza tlspo-
koiła się znacznie, nie wykazywała jednak zewnętrznych
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objarvów rujowych, Badaniem ultrasonograficznym nie
st\\,i erdzono aktywnośc i pozostawionego j ajnika. Klacz pod-
dano terapii hormonalnej, podając dinoprost (Dinolytic),
5 l1-1_g zrvierzę i,rn. Następnie po 3 dniach zaaplikowano
_]-krotnie, co 2 dni analog GnRH (dalarelinę w formie depot

seria próbna, Biochefa), 50 pg/zwierzę i.m. W efekcie
zastosowanego leczenia został aktywowany cykl jajnikowy
i klacz została zainseminowana nasienienr śrviezym, rozrze-
dzonym (owulacja z pęcherzyka o średnicy 4,5 cm). Bada-
niem ultrasonograficznyrn 14. dnia po owulacji stwierdzono
obecność pęcherzyka zarodkowego (ryc. 2). Kolejne bada-
nie wykonane po 5 dniach wykazało obumieranie zarodka
(ryc. 3). Klacz po resorpcji zarodka nie wykazywała obja-
wów rui, a właściciel nie zgodzlł się na ponowną stynulację
honlonalną.

Zkolei u drugiej klaczy z błorliakiem ziamistyrn jajnika
od2lat niewidoczne były objawy rui iklacz w obecności
ogiera zachowywała się obojętnie. Badaniem rektalnym
stwjerdzono lniej znacznie powiększony lewy jajnik (śred-
nicy ok. 15 cm), natomiast plawy jajnik był bardzo nały
(średnicy ok. 2 cm). W odróznieniu od poprzedniego przy-
padku, przy olTlac}ryvaniu zmienionego jajnika nie stwierdzo-
no bolesności i reakcji obronnych ze strony klaczy. Zabieg
owariektornii i okres pooperacyjny przebiegały bez powik-
łań. Ponieważrujanie pojawiła się w okresie 3 miesięcy po
zabiegu, klacz poddano stymulacji hormonalnej. Pomimo
indukcji cyklu jajnikowego i pokrycia, klacz nie zostałaza-
żr ebiona. Ko l ej ny cykl j aj n i kowy samoistni e nie powtorzył
się l właściciel zrezygttował z eksploatacji klaczy pod ką-
tem hodowlanynl.
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Ryc. 1. a) Obraz ultrasonograficzny zmienionego le- Ryc. 2. Pęcherzyk zarodkolvy w 14. dniu po owu- Ryc.3. Wczesna za-
lvego jajnika (z lervej); b) Niezmieniony prawy jaj- |acji w obrazie ultrasonograficznym mieralność zarod-
nik (z prawej) kowawobrazieUSG

Wyniki i omówienie

Przesłane do badania patomorfologicznego zmienio-
ne nowotworowo jajniki miały kształt owalny i wy-
miary 9 x l0,5 cml 12 x 14 cm. Masa guzów wynosi-
ła odpowiednio 880 g i 1020 g. Oba jajniki otoczone
byĘw,l1rażniewykształconątorebkąłącznotkankową.
Na powierzchni przekroju pierwsz ego guza stwierdzo-
no liczne torbielowate przestrzenie o średnicy od kil-
ku milimetrów do ok. 2 cm, wypełnione surowiczym,
klarownym, opalizuj ącym pĄmem . P oprzedztelane one
byĘpasmami tkanki Łącznej o róznej grubości (ryc. 4).
Drugi gvzmtał litąbudowę, a na kremowobiałej po-
wierzchni przekroju znajdowały się nieliczne torbie-
le, wypełnione płynem surowiczym. W części central-
nej odnotowano obecność rozległego wynaczynienia
krwi. Wycinki guzów po 24-godzinnym utrwaleniu
w 10oń obojętnej formalinie przeprowadzono do blocz-
ków parafinowych. Preparaty mikroskop ow e zabar -
wiono hematoksyliną i eozyną a następnie oceniono,
opierając się o klasyfikację WHO. Dodatkowo prze-
prowadzono badanie immunohistochemiczne metodą
ABComplex/tIRP z wykorzystaniem przeciwciała anty-
wimentynowego clon V-9 (Dako), W obrazie mikro-
skopowym oba guzy zbudowane byĘ z komórek no-
wotworowych wywodzących się z warstwy ziarnistej
pęcherzyka jajnikowego. Było to podstawą do zakwa-
lifikowania obu rozrostow jako błoniakow ziarnistych

Ryc. 4. Torbieloł,ata struktura po-
wierzchni przekroju błoniaka ziarniste-
go klaczy

Ryc. 5. Obraz mikroskopowy Jblliculoma
macrofolliculare cysticum. Barw. met. H
i E. Pow. ok.80 x

Ryc. 6. Dodatnia reakcja na obecność
wimentyny w cytoplazmie komórek no-
wotworowych. Barw. met. ABComplex/
/HRP. Pow. ok. 160 x



(folliculom4). W pierwszym przypadku komórki no-
wotworowe o owalnym jądrze i ze słabo barwiącą się
cytoplazmąukładaĘ się w lite pasma, pomiędzy kto-
rymi. obecne były r óżnej wielkości przestt,zenię przy -
pominające swym wyglądem jamę dojrzałego pęche-
rzyka Graafa. Licznę ptzestrzenie osiągaĘ znacznę
rozmiary, co było podstawądo określenia rozrostu jako
p o staci makro folikularnej torb ielowa tej (fo l l i c u l o m a
m a c r ofo l l i cul ar e cy s t i c um) (ry c. 5 ). Pomiędzy komór-
kami ztarnistymi występowĄ nieliczne komórki te-
kalne. Struktura mikroskopowa guza w drugim przy-
padku zbltżona była do opisanej powyzej, z tym że
nowotworowe komórki ziamiste formowaĘ drobniej -
sze pr ze strzeni e p ęcherzykowe, ktore p oprze dzielane
byĘpasmami tkanki łącznej. Jedynie nieliczne pęche-
rzykitworzyĘ struktury torbielowate. W obydwu przy-
padkach badaniem immunohistochemicznym stwier-
dzono dodatnią reakcję na obecność wimentyny. Ma-
nifestowała się ona nasilonym ziarnisto-rozlanym od-
czynem w cytoplazmie komórek ziarnistych (ryc. 6).
Podobna reakcja na obecność wimentyny stwierdzana
jest w błoniakach ziarnistych u kobiet (9).

Dane piśmiennictwa i obserwacje własne wskazu-
ją że objawy wirylizmu i agresywnego zachowania
klaczy ustępują stosunkowo szybko po usunięciu bło-
niaka ziarnistego jajnika (2,3), Natomiast rokowanie
co do płodności jest niepewne i w dużym stopniu za-
|eży od czasu trwania schorzenia (2,II). Greet i wsp.
(3) wykonując zńieg u 10 klaczy w 9 przypadkach
stwierdzili powrót normalnego cyklu jajnikowego
(w jednym przypadku jńw czasie 1 miesiąca po za-
biegu). Natomiast Meinecke i wsp, (8) nie udało się
zażrebic większości spośród 23 klaczy w ciągu 2 lat
po usunięciu tego nowotworu jajnika. Spostrzezenia
własne wskazuj ą na możliwo ść zastosowania analogu
GnRH (dalarelina w formie depot) w celu aktywacji
cyklu j aj nikowe go u klaczy po j edno stronnym u suni ę-
cilt gua, Przed przeprowadzeniem operacji naleĘ wy -
konać badanie ultrasonograftczne w celu określenia
ilości pĘnu w guzie. Podczas zabiegumożnabowiem
zaaspirować pĘn w celu zmniejszenia jego rozmia-
rów. Tradycyjne metody owariektomii to kolpotomia
i laparotom ia (b o czna, przyp o środkowa lub po środko -
wa) (12). Odcięcie zmienionego jajnika odkrezki moz-
na uzyskać poprzęzlżycte ekazera. Najczęściej jed-
nak usuwa się zmi eniony j aj nik p o założenil poj e dyn-
czej lub kilku ligatur na krezkę jajnika (2,I2).Można
także w tym celu użyć staplera liniowego (3). W ostat-
nich latach w medycynie weterynaryjnej rośnie ltczba
zabiegów laparoskopowych wykonywanych w celu
zdiagno zowania i 1 ć cz en ia guzów j ajnika u klac zy ( 1 0) .

Po insuflacjt jamybrzusznej dwutlenkiemwęgla i wy-
konaniu wejść dla optyki oraz narzędzt należy odna-
Ieżc zmięniony jajnik i jego krezką Odcięcie zmie-
nionego jajnika wykonuje się przy uzyciu nożyczek
laparo skopowy ch z prryłączeniem do diatermii. W celu
zab ezpie czenia nac zyń krezki j aj nika mo żna do datko -
wo podwiązac naczynialub założyc klipsy naczynio-

we. Następnie należy wypłukać jamę otrzewnową
zwynaczynionej krwi i ewenfualnych skrzepów przry
uzyc iu p ompy s s ąc o -p łu c ząc ej . P r zy Iap ar oskop owym
zabiegu konieczne jest jednak wykonanie celiotomii
w celu wyjęcia zmienionego jajnika (w zależności od
wielkości guza dŁugość nacięcia powłok brzusznych
wynosi od 5 do 15 cm). W przypadku guzów jajnika
o ni ewi e lki ch r o zmiar ach zabte g 1 ap aro skop owej owa-
riektomii można wykonać na stojącej klaczy (5). Tech-
nika ta eliminuje potencjalne komplikacje zwtązane
z tr ady cy jnymi metodami chirurg icznymi oI az zap o -
b i e ga ry zyku zw lązanemu ze znie czul eni em o g ó lnym.
P acj entka p o ddana j e st s edacj i i znię czuleniu mi ej s c o-
wemu w dole okołolędzwiowym. Przed usunięciem
jajnika należy znieczllic nasiękowo krezkę jajnika,
krezkę jajowodu i więzadło własne 14hit<a. Po pod-
wiązaniu naczyń krezki jajnika (LigaSure, Endoloop
1 i g ature s) pr ze c ina się m e s o o v a r i um między pr zew ląz-
kami (1,4). Do przectęciakrezki jajnika możnazpo-
wodzeniem zastosować także instrumentarium elęk-
trochirurgiczne (11).

Technika wykonania zabtegu i rodza1 zastosowane-
go znlęczulenia zależą od tego, czy zajęte zmianami
nowotworowymi są dwa jajniki, czy jeden, od wiel-
kości guza, temperamenfu i wielkości klaczy, wypo-
sażęnia chirurgicznego oraz upodobań i umiejętności
Iekarza wykonuj ąc e go z ab i e g op eracyj ny. P o zabi e gu
z reguĘ dochodzi do wznowienia czynności drugiego
j aj nika, a klacz unasienniona/pokryta z p owo dz eni em
może zostac zażrebiona i donosić ciĘę(3). Zwłasnych
obserwacji, doĘczących wprawdzie tylko dwoch przy-
padkow klinicznych wynika jednak, że należy się li-
czyc z problemamizwiązanymi zarówno z aktywacją
cyklu jajnikowego, jakteż zutrzymaniem ciĘy u,za-
źrebionej klaczy po usunięciu błoniaka ziarnistego.
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