
Med. Weter. 2019, 75 (6), 340-346340

Artykuł przeglądowy Review

DOI: dx.doi.org/10.21521/mw.6234

Ciałko żółte (CL) jest jajnikowym gruczołem 
dokrewnym występującym okresowo u dojrzałych 
płciowo samic wielu gatunków zwierząt, zarówno pod-
czas cyklu rujowego, jak i ciąży. Jako główne źródło 
progesteronu (P4) w fazie lutealnej cyklu, przygoto-
wuje macicę do implantacji oraz podtrzymuje ciążę, 
pełniąc istotną funkcję w reprodukcji (7, 28, 42, 44). 
Uznaje się, że u bydła fizjologicznie występują dwie 
morfologicznie różne formy ciałka żółtego – lite (CLL) 
oraz jamiste (CLJ). O ile forma lita nie jest kojarzona 
z problemem diagnostycznym, rozpoznanie formy 
jamistej, poprzez jej podobieństwo do tworu patolo-
gicznego – cysty luteinowej – dla lekarzy weterynarii 
stanowić może pewną trudność. Dodatkowo rozbieżno-
ści w definicjach, pojawiających się w pracach różnych 
autorów powodują trudność w określeniu ramowych 
wartości dla fizjologicznego ciałka żółtego z jamką 
oraz patologicznej cysty luteinowej (3, 8, 39, 45). 
Celem niniejszego opracowania było przedstawienie 
rozwoju badań na temat ciałka żółtego z jamką u bydła.

Rys historyczny
Ciałko żółte jako struktura jajnikowa znane jest 

od kilku stuleci. Pierwsze wzmianki na temat jego 
występowania pojawiają się w XVI w., stanowiąc 
obiekt zainteresowania znanych badaczy takich, jak 

Gabrielle Fallopio, a w XVII Marcello Malphigiego 
czy jednoznacznie kojarzonego z aktywnością jaj-
nika Regniera de Graafa. Obserwacjom tego okresu 
zawdzięczamy pierwsze ilustracje tego gruczołu, jak 
również powszechnie dzisiaj znaną, łacińską nazwę – 
corpus luteum (17, 28). Mimo relatywnie wczesnego 
opisania ciałka żółtego, jego funkcje pozostały nie-
znane do XX w., a ich stopniowe wyjaśnianie zwią-
zane było z rozwojem możliwości diagnostycznych 
zarówno w medycynie ludzkiej, jak i weterynaryjnej. 
Na przełomie stuleci, kilka zespołów niezależnie po-
twierdziło funkcję endokrynną ciałka żółtego, w czym 
zasługi miała także grupa z ówczesnego Uniwersytetu 
Wrocławskiego pod kierownictwem wybitnego 
niemieckiego uczonego – Ludwiga Fraenkla, który 
również jako pierwszy określił chemiczną budowę 
cząsteczki progesteronu (9). Później, w latach dwu-
dziestych poznano budowę histologiczną i anato-
miczną ciałka żółtego u świni (4, 5). Po raz pierwszy 
określono podstawowy skład komórkowy gruczołu 
z uwzględnieniem komórek lutealnych pochodzących: 
z warstwy ziarnistej lub komórek osłonki wewnętrz-
nej. W kolejnym dziesięcioleciu szerszym badaniom 
poddano zarówno ciałka żółte cykliczne, jak i ciążowe, 
poszerzając jednocześnie badania o kolejne grupy ga-
tunkowe, między innymi o bydło. W 1927 r. opisano 
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u tego gatunku zależność pomiędzy usunięciem ciałka 
żółtego a wystąpieniem objawów rujowych i owulacji. 
W tym samym roku pierwszy raz stwierdzono na jajni-
ku, określoną jako twór patologiczny, strukturę lutealną 
o wypełnionej płynem centralnie położonej wnęce, 
co na kolejne dziesięciolecia ukształtowało podejście 
lekarzy weterynarii do tej formy morfologicznej ciałka 
żółtego (15, 17). Ówczesny, nie w pełni wyjaśniony, 
mechanizm fizjologicznej regulacji cyklu płciowego 
skierował zainteresowanie badaczy w stronę litego 
ciałka żółtego, co na trzy kolejne dekady przekreśliło 
dalsze zgłębianie mechanizmów funkcjonowania 
CL z jamką. Do problemu jamistego ciałka żółtego 
powrócono na przełomie lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku, jednak umiarkowane 
możliwości diagnostyczne, w szczególności diagnoza 
oparta wyłącznie na badaniu palpacyjnym (nie wszyst-
kie jamki są wyczuwalne przez palpację) utrudniały 
głębsze poznanie procesu powstawania różnych 
morfologicznie ciałek żółtych (6, 27, 29). Ponadto, 
materiał wykorzystywany do badań populacyjnych 
pochodził z ubojni, co w istotny sposób mogło wpły-
wać na efekty prowadzonych analiz. Stąd też pierw-
sza stosowana powszechnie definicja jamistej formy 
ciałka żółtego określała je jako „torbielowate ciałko 
żółte”, sugerując tym samym patologiczne podłoże 
procesu jej powstawania. Patologiczną klasyfikację 
tworu potwierdzał również fakt obniżonych wartości 
progesteronu we krwi obwodowej u krów ze stwierdzo-
nymi pośmiertnie ciałkami jamistymi oraz mniejsza, 
niż w przypadku ciałek żółtych o jednolitej strukturze 
zawartość tkanki lutealnej (16, 27). Dopiero rozwój 
ultrasonografii w ginekologii weterynaryjnej, w latach 
osiemdziesiątych, umożliwił poznanie rzeczywistej 
skali występowania jamek wewnątrz ciałek żółtych 
u bydła (12, 22, 23, 36). Możliwość przyżyciowej 
obserwacji dynamiki zmian zachodzących w struktu-
rze ciałka żółtego umożliwiła weryfikację poglądów 
na temat różnic pomiędzy ciałkiem litym i z jamką 
(30). Określenie „torbielowate ciałko żółte” w 1984 r. 
zastąpione zostało „jamistym ciałkiem żółtym”, uży-
wanym obecnie zamiennie z terminem „ciałko żółte 
z jamką” (36). Według obowiązującej definicji, ciałko 
żółte z jamką jest niepatologicznym tworem lutealnym, 
charakteryzującym się położoną centralnie w stosun-
ku do tkanki lutealnej, wypełnioną płynem wnęką, 
utrzymującą się po pełnym ukształtowaniu ciałka  
krwotocznego (33).

Częstotliwość występowania ciałka żółtego z jamką 
– pierwsze badania ultrasonograficzne

W latach 80. minionego stulecia dzięki powszech-
nemu wprowadzeniu ultrasonografii w weterynarii, 
możliwe stały się przyżyciowe badania nad występo-
waniem ciałka żółtego z jamką. Równoległe działania 
zespołów Okudy (23, 30, 31) oraz Piersona (34-36) 
położyły fundamenty pod współczesną diagnozę USG 
w rozrodzie bydła.

W 1986 r. (23) dokonano ultrasonograficznych ob-
serwacji jajników jałówek (niektóre zwierzęta badane 
były w dwóch lub trzech kolejnych cyklach), o stwier-
dzonej wcześniej owulacji oraz zainseminowanych. 
Jamkę stwierdzono w 37,2% CL. Określano ponadto 
stężenie P4 oraz średnią długość cyklu rujowego. 
Podstawowym celem powyższych badań było określe-
nie zależności pomiędzy CLJ a płodnością krów. Nie 
wykazano jakichkolwiek różnic między CLL oraz CLJ 
dla średnich wartości P4, długości cyklu oraz wskaź-
nika ciąży. Zaobserwowano także brak powtarzalności 
w występowaniu jamki wewnątrz CL w kolejnych 
cyklach rujowych tych samych jałówek.

Badania CLJ kontynuowano w 1988 r. (31), obej-
mując nimi 706 krów, od których pośmiertnie pozy-
skano jajniki. W oparciu o stopień ich rozwoju ciałka 
podzielone zostały na 4 grupy: CL w fazie wzrostu, 
dominacji, regresji oraz ciałka ciążowe. Materiał 
klasyfikowano do badań na podstawie prawidłowego 
wyglądu makroskopowego narządów. W przypadku 
obecności płodu wewnątrz macicy ciałka uznawano 
za ciążowe. W pełni ukształtowane ciałka żółte (faza 
dominacji) podzielono w oparciu o obecność i średnicę 
jamki na podgrupy: lite, z jamką o średnicy do 9 mm 
(jamki małe), z jamką o średnicy 10-19 mm (jamki 
średnie) oraz jamką powyżej 20 mm średnicy (jamki 
duże). Dwadzieścia pięć CL z tej grupy posłużyło do 
badania histologicznego, a kolejne 75 do określenia 
stężeń progesteronu w tkance lutealnej. Na jajnikach 
oceniano dodatkowo występowanie pęcherzyków 
dominujących fal nieowulacyjnych (pow. 1 cm śred-
nicy). Jamki wystąpiły w 42,1%, 33,7%, 11,1% oraz 
5,1% ciałek żółtych, odpowiednio, dla fazy wzrostu, 
dominacji, regresji i ciałek ciążowych. Pęcherzyki 
dominujące towarzyszyły ciałkom żółtym w 80,4%, 
93,7% i 80,4% przypadków, odpowiednio, dla CL 
w fazie wzrostu, dominacji i regresji. Nie stwierdzo-
no zależności między występowaniem pęcherzyków 
fal dodatkowych a rodzajem ciałka żółtego. Badania 
histologiczne wykazały zwiększony stosunek komó-
rek lutealnych wywodzących się z komórek osłonki 
wewnętrznej (37,5%) do komórek o pochodzeniu 
z warstwy ziarnistej (46,6%) w przypadku ciałek żół-
tych jamistych. Dla CLL procentowy udział komórek 
lutealnych małych i dużych wynosił, odpowiednio, 
28,9% i 52,7%. Liczba pozostałych komórek (w tym 
pyknotycznych) nie różniła się istotnie. Niezależnie 
od wielkości jamki, wartości P4 były istotnie wyższe 
dla CLJ w porównaniu do CLL. Wartości te wyniosły 
dla jamek małych, średnich i dużych, odpowiednio, 
40,8 µg/g, 35,9 µg/g i 38,8 µg/g w stosunku do 29,3 
µg/g dla ciałek żółtych o budowie litej. Nie stwier-
dzono zależności pomiędzy wielkością jamki a stęże-
niem P4 w tkance jajnika. Dodatkowo, w centralnej 
części niektórych CLL ciążowych stwierdzono dużą 
zawartość tkanki łącznej. Podsumowując, ustalono, 
że występują pewne różnice funkcjonalne pomiędzy 
dwiema morfologicznymi formami ciałek żółtych, przy 
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czym obecność jamki nie może być traktowana jako 
zjawisko patologiczne.

Oceną zależności pomiędzy pomiarami ultrasono-
graficznymi ciałek żółtych a stężeniem progesteronu 
zajęli się także Kastelic i wsp. (21, 22). Grupę 23 jałó-
wek w wieku od 18 do 30 miesięcy podzielono losowo 
na zwierzęta inseminowane oraz nieinseminowane. 
Monitorowano rozwój pęcherzyka dominującego, 
a po owulacji kolejne badania ultrasonograficzne 
odbywały się w wyznaczonych dniach pomiędzy 2. 
a 21. W oparciu o średnicę jamki, CL jamiste podzie-
lono na 3 grupy: duże (pow. 10 mm średnicy), średnie  
(6-10 mm średnicy) i małe (2-5 mm średnicy). Wzrost 
wartości przekroju powierzchni tkanki lutealnej od-
powiadał wzrostowi stężeń P4 od 2. do 11. dnia po 
owulacji, niezależnie od badanej grupy. Istotnie wyż-
sze wartości progesteronu stwierdzono w ostatnich 
badaniach u krów cielnych w stosunku do niecielnych 
i nieinseminowanych. Obecność CLJ nie wpływała 
w istotny sposób na stężenie progesteronu we krwi, 
przy czym najwyższe wartości P4 stwierdzono u krów 
z ciałkiem żółtym z jamką średniej wielkości (w po-
równaniu do krów z CL z małą jamką, CL litymi oraz 
CL z dużą jamką). Nie stwierdzono zależności między 
występowaniem jamki, a wartością wskaźnika ciąży 
u inseminowanych zwierząt.

Równolegle prowadzono badania morfologiczne 
ciałek żółtych z jamką w cyklu rujowym oraz wcze-
snej ciąży (22). Działania te miały na celu określenie 
czasu, w jakim zanikają jamki, zbadanie zależności 
między ilością tkanki lutealnej, a wielkością jamki 
oraz sprecyzowanie różnic w wielkościach oraz czasie 
zaniku jamki w ciałkach cyklicznych i ciążowych. CLJ 
stwierdzono w 77% okresach międzyrujowych oraz 
w przypadku 86% ciałek ciążowych. Był to najwyższy 
procentowy udział CLJ w całej populacji CL, jaki kie-
dykolwiek opisano. Niezależnie od ostatecznej wiel-
kości jamki, ich największe średnice stwierdzane były 
6. dnia po owulacji. Jamki zanikały średnio w 9,3-17,4 
dni po utworzeniu CL u zwierząt nieinseminowanych 
oraz w 7-20,2 dni u zwierząt cielnych. Nie stwierdzo-
no istotnych różnic w wielkościach jamek u zwierząt 
cielnych i nieinseminowanych, jak również w dłu-
gości cyklu rujowego dla obu form morfologicznych 
CL. Powierzchnia całkowita przekroju ciałka żółtego 
różniła się istotnie w zależności od wielkości jamki, 
nie przekładało się to jednak na statystyczne różnice 
w powierzchni przekroju samej tkanki lutealnej.

W nurt badań nad zagadnieniem różnej morfo-
logii ciałek żółtych u bydła wpisały się również te 
prowadzone w latach 90. XX wieku w Czechach 
(13, 14). W 1994 r. opublikowano szerokie analizy 
ultrasonograficzne, w których uwzględniono łącznie 
ponad 4 tys. bydlęcych ciałek żółtych, podzielonych 
na ciałka cykliczne oraz ciążowe. Występowanie 
jamistej formy ciałka żółtego określono na 33,88% 
oraz 28,65%, odpowiednio, dla ciałek cyklicznych 
oraz ciążowych. Badania wykazały ponadto dużą 

zmienność jamek zależną od liczby dni po owulacji 
oraz wieku stwierdzonej ciąży. W oparciu o obecność 
lub brak ciąży, a także występowanie formy litej lub 
jamistej, ciałka żółte podzielone zostały na 4 grupy 
(lite cykliczne, jamiste cykliczne, lite ciążowe, jami-
ste ciążowe). Ponadto najliczniej występujące ciałka 
ciążowe z jamką, w oparciu o jej rozmiary zaklasyfi-
kowano do 4 podgrup: 2-6 mm, 7-9 mm, 10-19 mm 
oraz powyżej 19 mm średnicy. Wyniki wykazały, że 
niezależnie od grupy, ciałka żółte największe rozmiary 
uzyskiwały w 9. dniu po inseminacji. Wykazano, że 
objętości ciążowych CL z jamką przewyższały ich 
lite odpowiedniki we wszystkich badaniach do 25. 
dnia po inseminacji. Średnie stężenia progesteronu 
dla CL ciążowych okazały się wyższe w przypadku 
struktur jamistych, niezależnie od dnia pomiaru. 
Ponadto, tendencja ta stwierdzona została u każdej 
z krów, u której ciąża związana była z obecnością CL 
z jamką. Różnice te były szczególnie znaczące w 4. 
i 9. dniu po inseminacji. Dodatkowo, średnie stężenia 
progesteronu wzrastały do 40. dnia po inseminacji 
u krów z CL z jamką, tymczasem u krów o CL litym, 
począwszy od dnia 20. wartości te utrzymywały się 
na podobnym poziomie. W podsumowaniu, autorzy 
powyższych badań podkreślili brak patologicznego 
wpływu jamistej formy ciałka żółtego na skuteczność 
inseminacji oraz prawdopodobieństwo podtrzymania 
ciąży. Badania ultrasonograficzne pozwoliły także 
na wyróżnienie dwóch form CL z jamką: o wnętrzu 
wypełnionym aechogennym płynem oraz skrzepem.

Analizy echotekstury CL realizował zespół kanadyj-
ski (43). Badanie prowadzono na jałówkach w wieku 
od 19 do 25 miesięcy, przez dwa kolejne okresy mię-
dzyrujowe. Uzyskany materiał badawczy podzielony 
został na dwie grupy: ciałka żółte z jamką oraz ciałka 
żółte lite. Nie stwierdzono istotnych różnic w stęże-
niach progesteronu, a także średniej wartości pikseli 
(zsumowanych wartości liczbowych odpowiadających 
odcieniom obrazu podczas analizy komputerowej) ob-
razów ultrasonograficznych oraz heterogeniczności CL 
(po zsumowaniu wyników dla obu grup). Niezależnie 
od rodzaju CL określono, że sumaryczna wartość pik-
seli (wyrażona w skali szarości od 1 do 64) z początko-
wej wysokiej wartości, malała w dniach 0-2, następnie 
osiągała wartość stałą do dnia 16. Niskie wartości 
stwierdzane były do dnia 18., po którym następował 
nagły wzrost wartości pikseli (zmiana echogenności). 
Nie zaobserwowano zależności pomiędzy średnicą 
badanego ciałka żółtego a średnią wartością pikseli. 
Stężenie progesteronu rosło statystycznie od 2. dnia 
po owulacji, osiągając maksymalne wartości między 
9.-14. dniem, a najniższe 3 dni przed owulacją.

Tematykę ciałek żółtych z jamką w XX w. zamykają 
badania nad jej wpływem na skuteczność transferu 
zarodków (11). Zwierzęta wybrane zostały do zabiegu 
na podstawie badania ultrasonograficznego przepro-
wadzonego w 7. dniu cyklu (stojąca ruja – dzień 0.). 
Ciałka żółte podzielono na lite i jamiste według wzoru 



Med. Weter. 2019, 75 (6), 340-346 343

zaproponowanego przez Kastelica (21). Od wszystkich 
krów pobrano krew w celu określenia stężenia proge-
steronu. Jamka wystąpiła u 40,7% jałówek biorczyń 
zarodków, z porównywalnym odsetkiem u zwierząt 
cielnych oraz niecielnych. Nie stwierdzono istotnych 
różnic w odsetku uzyskanych ciąży dla CLL (43,6%) 
i CLJ (40,6%), jednakże najwyższe wartości wskaźnika 
ciąży notowano w grupie CLJ o średnich rozmiarach 
jamki (50%). Na 11 krów, u których jamka osiągnęła 
lub przekroczyła 20 mm średnicy, ciążę stwierdzono 
tylko u 2 sztuk. Stwierdzono również, że niezależnie od 
wielkości jamki nie było różnic w powierzchni tkanki 
lutealnej (wyliczonej dla największej powierzchni 
przekroju CL) dla zwierząt cielnych, jednakże CLJ 
o dużych jamkach wykazały istotnie mniejsze po-
wierzchnie w porównaniu z innymi CLJ u zwierząt 
niecielnych. Średnie stężenia P4 nie różniły się po-
między sobą, niezależnie od cielności ani obecności 
i wielkości jamki. Autorzy zwrócili uwagę na ciekawą 
zależność: w każdej z grup CLJ, powierzchnia jamek 
dla krów, które przez transfer zostały zacielone, była 
istotne mniejsza niż u osobników, u których transfer 
był nieskuteczny, mimo braku różnic w stężeniu pro-
gesteronu oraz ogólnej powierzchni tkanki lutealnej.

XXI wiek – badania współczesne
Badaniem ciałka żółtego z jamką zajmowano się 

również w Hiszpanii (32). Perez-Marin opisał związek 
pomiędzy występowaniem CL z jamką, a stężeniem 
progesteronu oraz niektórymi parametrami metabolicz-
nymi. CLJ wystąpiło łącznie w 50% przypadków, z cze-
go 42,9% wśród CL ciążowych oraz 57,1% u zwierząt 
niecielnych. U ośmiu zwierząt jamka wewnątrz ciałka 
żółtego stwierdzona została 4. dnia cyklu, u kolejnych 
sześciu, dnia ósmego. Ponadto, jamki zaobserwowa-
ne wcześniej osiągały większe rozmiary. W ostatnim 
badaniu CLJ nadal obecne były u dwóch krów (32 dni 
po AI). Jamki osiągały największe rozmiary 9,1 dni po 
owulacji, przy czym u krów cielnych okres ten ulegał 
wydłużeniu do 10 dni, w stosunku do 8,5 dnia u krów 
niecielnych. Jamka utrzymywała się w CL średnio 
przez 11,1 dnia. Analizując pomiary pęcherzyków 
przedowulacyjnych stwierdzono tendencję do częst-
szego występowania jamistej formy ciałka żółtego 
jako konsekwencji obecności większych pęcherzyków 
jajnikowych (1,9 cm do 1,7 cm dla ciałek litych). 
Wykazano także inną długość cyklu rujowego dla CLL 
i CLJ, odpowiednio: 20,5 oraz 23 dni. Porównanie ilo-
ści tkanki lutealnej obu morfologicznych form CL nie 
wykazało istotnych różnic. Również średnie stężenia 
progesteronu dla wszystkich kolejnych badań ciałek 
litych i jamistych nie różniły się, wykazano jednak 
nieznaczną tendencję do wyższych wartości progeste-
ronu w dniu 8., w przypadku obecności CLJ. Z innych 
parametrów objętych badaniem, różnice stwierdzono 
w stężeniu albumin oraz cynku, w obu przypadkach 
wyższe wartości stwierdzono dla CL z jamką. Dla 
pozostałych nie były one istotne. Podsumowując, nie 

stwierdzono zależności między morfologią ciałka 
żółtego a jego czynnością endokrynną.

Wyników tych nie potwierdzają badania węgierskie. 
Opublikowane w 2014 r. analizy porównawcze ciałek 
litych oraz jamistych nie były tak jednoznaczne (2). 
Autorzy, w oparciu o materiał rzeźniany, podzielili 
jamiste twory lutealne na dwie grupy w zależności 
od grubości ściany lutealnej oraz wielkości jamki. 
Pierwszą grupę stanowiły więc twory o ścianie lute-
alnej grubszej niż 1 cm oraz średnicy jamki do 1 cm, 
uznane za ciałka żółte z jamką. Drugą, o ścianie lute-
alnej cieńszej niż 1 cm i średnicy jamki powyżej 1 cm, 
określono jako torbielowate ciałka żółte (TCL). Obie 
grupy porównane zostały z kontrolą, którą stanowiły 
CL lite. Badano średnicę oraz objętość tkanki lutealnej 
oraz jamek, a także, w badaniu histologicznym, za-
wartość komórek lutealnych dużych i małych. Pomię- 
dzy badanymi grupami stwierdzono istotne różnice. 
Największe średnice osiągały ciałka żółte z jamką 
– 27,5 mm, przy średniej wielkości jamki – 7,2 mm 
oraz grubości ściany lutealnej 10,2 mm. Torbielowate 
ciałka żółte miały przeciętnie 22,5 mm średnicy, przy 
wielkości jamki – 14 mm oraz grubości ściany 4,2 mm. 
Najmniejsze okazały się CLL, osiągały średnie war-
tości 22,3 mm. Opisane różnice nie dotyczyły tylko 
rozmiarów. Istotne okazały się również rozbieżności 
w budowie histologicznej. Zmienny był stosunek 
komórek lutealnych małych do dużych. Najwięcej 
komórek lutealnych małych występowało w torbie-
lowatych ciałkach żółtych (58,6%), wyniki pośrednie 
stwierdzono w CLJ (44%), w grupie kontrolnej war-
tości te były najniższe (37,4%). Określono także skład 
granicy między jamką a ścianą lutealną. Stwierdzono 
jej dwuwarstwowy charakter. Warstwę wewnętrzną 
tworzyły głównie włókna kolagenu, komórek pykno-
tycznych oraz szczątków komórkowych. Zewnętrzną 
warstwę stanowiła włóknista tkanka łączna przetykana 
prawidłowymi komórkami lutealnymi. W grupie TCL 
warstwa granicznej tkanki łącznej była grubsza niż 
odpowiadająca jej struktura w CLJ. Autorzy nie okre-
ślili jednak TCL jako tworów typowo patologicznych, 
a jedynie jako najmłodsze struktury lutealne, w oparciu 
o znany fakt, że część komórek lutealnych małych 
z czasem, przekształca się w komórki duże (1, 26). 
Uznano, że CLJ mające budowę histologiczną pośred-
nią pomiędzy TCL a CLL, są tworem przejściowym 
we wzroście CL.

Najnowsze badania ciałek żółtych z jamką opubliko-
wano w 2016 r. (40). Ich celem było porównanie stężeń 
progesteronu oraz cholesterolu we krwi obwodowej 
oraz w płynie, pozyskanym pośmiertnie, z jamek. 
Badaną grupę w oparciu o wiek ciałek, podzielono 
na cztery podgrupy: 1-4 (I), 5-10 (II), 11-17 (III) 
i 18-20 (IV) dni po owulacji. O ile średnie stężenia 
cholesterolu w surowicy oraz płynie z jamek wyka-
zywały zbliżone wartości oraz utrzymywały podobną 
tendencję zmian, stężenie progesteronu różniło się wie-
lokrotnie. W surowicy średnie wartości progesteronu 
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wynosiły 1,3, 3,77, 9,33 i 1,6 ng/ml, odpowiednio, dla 
grup I-IV. Tymczasem wartości te dla płynu z jamek 
były 1000-krotnie wyższe: 1640, 2640, 4666,67 oraz 
2820 ng/ml, odpowiednio, dla wyżej opisanych grup. 
Próbując wyjaśnić nieznany mechanizm formowania 
się centralnie położonej jamki oraz wypełniającego ją 
płynu, za prawdopodobną uznano wysuniętą w 2010 r. 
(41) hipotezę, że komórki warstwy ziarnistej, produ-
kujące substancje o działaniu hydrofilowym, mogą 
wykazywać takie samo działanie po przekształceniu 
w komórki lutealne. Ponadto założono, że wysokie stę-
żenia progesteronu są niezbędne do para- i autokrynnej 
aktywności tego hormonu, co potwierdza wcześniej-
sze badania o samoregulacji syntezy progesteronu  
u krów (24).

Od początku badań nad morfologią ciałka żółtego 
u bydła jego jamista forma opisywana była w wielu 
publikacjach. Częstotliwość jej występowania była 
zróżnicowana i wynosiła od 25,2% do 78,8% (22, 29, 
32). Chociaż od opisania jamistej formy CL minęły 
dekady, badacze nie są zgodni w kwestiach mechani-
zmów ich funkcjonowania w porównaniu do CL litych. 
Już w okresie powojennym, o ile w jednych badaniach 
wykazywano patologiczne podłoże powstawania tor-

bielowatego ciałka żółtego (16, 17, 27), o tyle w innych 
podkreślano brak zależności między występowaniem 
jamistej formy a niepłodnością krów (6, 29). Do lat 80. 
minionego wieku, kiedy ultrasonografia zrewolucjoni-
zowała badanie diagnostyczne (12), opisano procedury 
leczenia tej „patologicznej struktury” (20, 31), aby 
niewiele później uznać ją za twór fizjologiczny (30, 
36). Wyniki wskazujące brak różnic w uzyskiwanych 
stężeniach progesteronu dla obu form ciałek żółtych 
(18, 21, 23, 25, 32, 37, 38, 43) zostały skonfrontowane 
z danymi o jego wyższych stężeniach w przypadku 
CLJ, niezależnie od wielkości jamki (14, 31), jak 
i z niższymi wartościami P4 dla ciałek jamistych 
oraz niższym prawdopodobieństwem podtrzymania 
przez nie ciąży (10, 45) lub zwiększonym ryzykiem 
zamieralności zarodków (19). Znamienne jest przy 
tym, że najwyższe stężenia progesteronu w przypadku 
CLJ stwierdzano w badaniach przeprowadzonych na 
największym materiale doświadczalnym. Wiele analiz 
echotekstury ciałek żółtych litych i jamistych nie wy-
kazało różnic w obliczanych ilościach tkanki lutealnej 
(w najszerszym przekroju CL) (11, 22, 43). Największe 
średnice jamki wykazywały w dniach 6-9 po owulacji 
(14, 22, 32), następnie zanikały, jednakże niektóre 

Tab. 1. Podstawowe informacje dotyczące występowania ciałka żółtego z jamką, zawarte w artykułach omawianych szerzej

Wyszczególnienie Poglądy dominujące przed 
1980 rokiem Kito (1986) (23) Okuda (1988) (31) Kastelic (1990) (21, 22)

Liczba CL (n) 78 706 80

Ciałka żółte z jamką (CLJ) 
w populacji CL (%)

25,2 (29) 37,2 faza wzrostu: 42,1
dominacja: 33,7
regresja: 11,1
CL ciążowe: 5,1

78,8

Ciałka żółte lite (CLL) 
w populacji CL (%)

74,8 (29) 62,8 faza wzrostu: 57,9
dominacja: 66,3
regresja: 88,9
CL ciążowe: 94,9

21,1

Stężenie P4 we krwi lub 
tkance lutealnej

niższe dla CLJ porównywalne dla CLL i CLJ *wyższe dla CLJ niezależnie 
od wielkości jamki

porównywalne dla CLL i CLJ

Powierzchnia największego 
przekroju tkanki lutealnej

porównywalna, więcej 
małych kom. lut. w CLJ, 
w CLL więcej dużych kom. 
lut.

porównywalna dla CLL i CLJ

Wpływ CLJ na płodność negatywny/
niepłodność/
bez wpływu

bez wpływu pozytywny bez wpływu

Inne CLJ jako twór patologiczny; 
stosowana nazwa: 
torbielowate ciałko żółte

brak wpływu na długość 
cyklu,
brak powtarzalności 
w występowaniu jamki 
w kolejnych cyklach

podział jamek na:
małe (do 9 mm), średnie  
(10-19 mm),
duże (pow. 19 mm);
brak wpływu pęcherzyka 
dominującego fali 
nieowulacyjnej na budowę 
CL

podział jamek na: małe (2-5 
mm), średnie (5-10 mm),
duże (pow. 10);
jamki u zwierząt cielnych 
i niecielnych występują 
z porównywalną 
częstotliwością

Objaśnienia: CL – ciałko żółte; CLJ – ciałko żółte z jamką; CLL – ciałko żółte lite; * – stężenie P4 określane z tkanki lutealnej;
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utrzymywały się do końca analizowanych cykli (22). 
Wykazano ponadto, że objętość tkanki lutealnej CLJ 
ciążowych była istotnie wyższa niż ciążowych ciałek 
litych (22). W zależności od badania różnice stwier-
dzano także w długości cyklu rujowego dla obu form 
ciałek żółtych: od braku zmian (23) do istotnie dłuższe-
go cyklu w przypadku CLJ (32). Choć nie wykazano 
wpływu pęcherzyków dominujących fal nieowula-
cyjnych na wystąpienie jamki CL (31), udowodniono 
pewną korelację pomiędzy większymi pęcherzykami 
dominującymi fali owulacyjnej a obecnością CLJ po 
owulacji (32). W trakcie badań jamek stwierdzono, że 
ich wnętrze może wypełniać płyn, skrzep lub tkanka 
łączna (14, 31). W 2014 r. zaproponowano powrót do 
dawnej nazwy i nowy podział CLJ na fizjologiczne 
ciałka żółte z jamką (średnica jamki do 1 cm, szero-
kość tkanki lutealnej powyżej 1 cm) i patologiczne 
poowulacyjne cysty ciałka żółtego (średnica jamki 
powyżej 1 cm, szerokość tkanki lutealnej do 1 cm) 
(2). Podsumowanie podstawowych danych z szerzej 
omówionych artykułów znajduje się w tabeli 1.

Badania histologiczne prowadzone w latach 80. 
wykazały zmieniony stosunek komórek lutealnych ma-
łych do dużych, w CLL stwierdzono więcej komórek 

dużych, w CLJ istotnie więcej było komórek małych 
(2, 31). W oparciu o wcześniejsze badania, w których 
wykazano, że część komórek lutealnych o pochodze-
niu z osłonki wewnętrznej może ulec przekształceniu 
w komórki lutealne duże (1, 26), założono, że w przy-
padku CLJ mechanizm ten ulega zablokowaniu, co 
wyjaśniłoby zmianę stosunku komórek lutealnych 
w obu typach ciałka żółtego (31). Zaproponowano 
także inną teorię powstawania płynu w jamce (40, 41). 
Według niej za wypełnienie wnętrza CL odpowiada 
hydrofilowe działanie komórek warstwy ziarnistej, 
które mimo przekształceń w komórki lutealne nie tracą 
tej zdolności.

Ciałko żółte z jamką i kontrowersje związane z jego 
potencjalnym wpływem na rozród krów opisywane 
są od bez mała wieku. Wiedza na temat jego roli 
oraz funkcjonowania zmieniała się przez ten czas 
wielokrotnie, a, co przedstawiono, często równolegle 
funkcjonowały różne teorie, częściowo lub całkowicie 
wykluczające się nawzajem. Niektóre z hipotez posta-
wionych podczas zgłębiania tematyki morfologii ciałka 
żółtego u bydła zostały odrzucone, inne, wśród nich 
ta o powstawaniu samej jamki oraz wypełniającego  
ją płynu, nadal czekają na wyjaśnienie. Tymczasem 

w ramach pracy

Grygar (1994) (13) Tom (1998) (43) Garcia (2000) (11) Perez-Marin (2009) (32) Balogh (2014) (2)

3222** 1204*** 15 236 28 10

33,88 28,65 40 40,7 ogółem – 50
CL ciążowe – 42,9
CL cykliczne – 57,1

populacja nie była losowa

66,12 71,35 60 59,3 ogółem – 50
CL ciążowe – 57,1
CL cykliczne – 42,9

populacja nie była losowa

wyższe dla CLJ niezależnie 
od wielkości jamki

porównywalne dla CLL i CLJ porównywalne dla CLL i CLJ porównywalne dla CLL i CLJ

objętości tkanki lutealnej 
wyższe dla CLJ

porównywalna dla CLL i CLJ porównywalna dla CLL i CLJ 
(krowy cielne),
niższa dla CLJ o dużych 
jamkach (krowy niecielne)

porównywalne dla CLL i CLJ więcej małych kom. lut. 
w CLJ, w CLL więcej dużych 
kom. lut.

bez wpływu bez wpływu bez wpływu bez wpływu

podział jamek zbliżony do 
Okudy (31), z dodatkowym 
podziałem grupy z jamkami 
małymi;
najwyższe rozmiary CLL i CLJ 
w 9. dniu po inseminacji

podział jamek wg Kastelica 
(21),
w przypadku CLJ o jamce  
≥ 20 mm ciążę stwierdzono 
tylko w 18% przypadków

cykl rujowy z CLJ okazał 
się istotnie dłuższy niż cykl 
z CLL;
jamki występowały częściej 
po owulacjach większych 
pęcherzyków;
największe jamki 
stwierdzano 9,1 dnia po AI;
u dwóch krów jamka 
utrzymała się do ostatniego 
badania (32 dni po AI);
przy CLJ stwierdzono istotnie 
wyższe poziomy albumin 
i cynku we krwi

wyróżniono torbielowate 
ciałko żółte jako strukturę 
poowulacyjną o ścianie 
cieńszej niż 1 cm i średnicy 
jamki powyżej 1 cm, CLJ 
uznano za młodsze struktury 
lutealne

** – CL cykliczne; *** – CL ciążowe
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mnogość i, przede wszystkim, zmienność teorii zwią-
zanych z jamistym ciałkiem żółtym ma bezpośrednie 
przełożenie na działania kliniczne. Jednoznaczne okre-
ślenie zależności między morfologią CL a płodnością 
może przyczynić się do wypracowania doskonalszych 
metod oceny i selekcji rozrodowej samic przy sztucz-
nym unasiennianiu czy wykorzystywanych w procedu-
rach transferu zarodków. Stąd też, mimo wieloletnich 
badań prowadzonych przez licznych specjalistów, 
aktualność problemu pozostaje niezmienna.
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