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Gontemporary opinions on the growth and selection of oyation fcllicles in ruminants

Summary

Folliculogenesis in ruminants occurs łrom pubery throughout adult life; during these years, only a few
fo|licles from a pool of several milion rvill grow to an ovulatory size, and fewer still will ovulate. The use of
ultrasonography as a non-invasive and repetitive method of monitoring the development of idividual follicles
in human and cattle has enabled a more comprehensive understanding of follicular dynamics. This technique
in cattle has revealed wave-like cycles of selection, dominance, and regression of large antral follicles during
the estrous cycle.

In sheep and goats, however, the use of transrectal ultrasonographv has proved more difficult to perform
and interpret than in cattle because of the problem of anatomical access and the smaller size difference be-
tween dominant and subordinate follicles. The pattern of follicular deve|opment still remains unclear and a
detailed study of the pattern of growth and regression of large antral follicles throughout the estrous cycle
would aid in the understanding of the regulation of the antral follicle dynamics in erves.

Keywords: fołlicular dynamics, ruminants, estrous cycle.

Dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych u bydła

Pierwsze proby wyjaśnienia mechanizmów fizjolo-
glczny ch steruj ących falowym wzrostem pęcherzyków
jajnikowych bydła pochodzą z lat szęścdziesiątych,
kiedy to Rajakowski (33) wykazał u krów pojawianie
się dwóch fal pęcherzyków jajnikowych. Ponowne
podjęcie tej tematyki umozliwiło dopiero opracowa-
nie nowoczesnych metod oznaczania hormonów (me-
tody RIA i ELISA), jak i nieinwazyjnel ultrasonogra-
ftcznej techniki obserwacji strukturjajnika (21 ,29-32,
41). Doniesienie z I98I r. (25) potwierdzało teorię
Rajakowskiego, ale już dwalatapożniej Ireland i Ro-
che (2 1 ) wys un ęl i nową h i potezę, zakŁadĄącąmozli-
wośc występowania trzęch fal pęcherzyków, w któ-
rych wykształca się pęcherzyk dominujący. W tym
samym czasie ukazaŁy się również wyniki doświad-
czeń w skazuj ąc e na p ewną prawidłow o ś ć występ owa-
nia zarówno dwóch, jak i trzech fal w cyklu co suge-
rowało, iż jest to prawdopodobnie cecha osobnicza ( 17,
36, 3 8). Przypuszczeniom tym jednakże zaprzeczała
praca Spicer i Echternkamp (42), w której autorzy wy-
kazali, pojawianie się kolejnych fal pęcherzyków, w
wyniku zahamowani a rozwoj u pęcherzyka dominuj ą-
cego poprzedniej fali.Takżę owulacja pęcherzyka do-
minującego powoduje pojawienie się następnej fal!
nazywanej wówczas pierwszą falą cyklu rujowego i
która jest rozpozl7awanaprzy pomocy USG jako gru-
papęcherzyków o średnicy około 4 mm (16). Zjawt-

ska powyzsze podobnie zresztąjak wszystkie po nich
następujące sąbardzo ściśle powiązane z cyklicznymi
zmianami w poziomach hormonów gonadotropowych
(FSH i LH) i estrogenów w osoczu krwi (3, 7, 44).

Wzrost stęzenia horrnonu dojrzewania pęcherzyków
(FSH) pojawiający się regulatnie w odstępach dzie-
sięciodniowych nakłada się na początek wzrostu fali
pęcherzyków (3 ) Nal eży j edn ak z aznaczy ć, że r ozp o -

czynający się wzrost stężenia FSH stymuluje przede
wszystkim rozwo1 małych pęcherzykow, które osią-
gająwielkość ok. 6 mm w momencie gdy hormon osią-
ga najwyższe stęzenie . Z kolęi spadek poziomu FSH
przez kolejne dwa dni prowadzi do zahamowania
wzrostu znacznej liczby pęcherzyków za wyjątkiem
niewielkiej ich ilości, która wciąż rośnie (1). Gdy zaś
stężenie hotmonu obnizy się do poziomu podstawo-
wego, z grupy tej wyodrębnia się pęcherzyk dominu-
jący, który kontynuuje wzrost, natomiast pozostałe
pęcherzyki osiągają w tytn czasie swoją maksymalną
wielkośc i następnie zaczynająsię powoli zmniejszac.
Proces tenzaczyna się zwykle ok. drvoch dni po poja-
wieniu się fali i jest określany mianem selekcji (7,16,
l7). Pęcherzyk dominujący często jużna starcie ma
,,pTzewagę biologiczną'nad pozostałymi i pojawia się
on wówczas jako pierwszy i największy. Czasemzda-
rza się, iż jest równy lub nawet mniejszy od najwięk-
szego pęcherzyka podrzędnego. Zawszę jednak cha-
rakteryzuje się najbardziej dynamicznym wzrostem i



rozwojem, pIzęz co jest najlepiej ,,przygotowany" na
moment selekcji (44). Fakt ten wskazuj e też, iż rze-
czywista biologiczna selekcja następuje znacznie
wcześniej, zanim pojawi się fala, aprzy jej zapocząt-
kowaniu pęcherzyk dominujący jest juz ,,wybrany"
spo śród innych. Jednakże n|ę oznacza to, tż pozostałe
pęcherzyki będą ulegały atrezji,bowiem j ak wykazały
badania Adams i wsp. (2,3) i Ko i wsp. (22) mecha-
nicznę zniszczente pęcherzyka dominuj ącego prowa-
dzi do natychmiastowego wyrzutu FSH, co powodu-
je, przejęcie dominacjl przęz drugi co do wielkości
pęcherzyk. Musi jednak zostaó spełniony pewien wa-
runek, mianowi c ie zniszczente,, dominanta" ni e może
nastąpić póżntej niżw ttzectm dniu od pojawienia się
fali, bowiem póżniejszaregresja pęcherzyków po drzęd-
nych jest jużnaĘle zaawansowana,iżnie sąone zdol-
ne do odpowiedzi na wzrost stęzenia FSH. Te same ba-
dania (3) pozwoliĘ również ustalić, iż pęcherzyk do-
minujący nie tylko hamuje ronvój pozostĄch pęche-
rzykow, a\etężblokuje pojawienie się kolejnej fali. Jest
interesującym, że jego zniszczęnie wyzwala wcześniej-
sze pojawienie się drugiej fali, której największy pod-
rzędny pęch erzykfali pierwszej staje się dominującym.

Proces selekcji zachodzący w jajniku jest odzwier-
ciedleniem zmtanw metabolizmie komórek pęcherzy-
ków. Ko mórki z i arni ste zaw ier aj ą enzy maty c zny ko m-
p leks arom atazy, które go zadani ęm j e st przeks ztałc a-
nie androgenów w estadiol. Kompleks ten jest obecny
już w pęcherzykach o średnicy 4 mm, lecz jego ak-
tywność przed selekcjąjest niewielka, stąd produko-
wany w tym czasie estradiol jeszczenje może oddzia-
ły w ać na o ś p o dw zgorzow o -przys adkow o -j aj nikową
(26). Natomiast podczas tego procesu na powierzchni
komórek osłonki i warstwy ziarnistej pęcherzyka do-
minującego pojawiają się receptory dla LH (6, 4]) tj.
hormonu, pod którego kontroląpozostaje dalszy roz-
wój pęcherzyka. Zapoczątkowany pod wpływem LH
wzrost aktywności aromatazy prowadzi do zwiększe-
nia produkcji estradiolu, który zaczyna hamować wy-
dzielanie FSH na drodzę ujemnego sprzężenta zwrot-
nego. Dlatego też rozwój pęcherzyków podrzędnych
,,uzależnionych" od FSH, zostaje w tym czasie zaha-
mowany, arozpoczynająca się ich regresja pięć dni po
owulacji jest już nieodwracalna (22).Wydzielanie es-
tradiolu skorelowane z pulsacyjnym uwalnianiem LH
jest największe tuż po selekcji (2,5 dnia po owulacji),
a najmniejsze w piątym dniu po owulacji, kiedy regre-
sja pęcherzyków podrzędnych jest już nieodwracalna
(35). Prawdopodobnie oprócz estradiolu w pęcherzy-
ku dominującym istnieją tęż inne czynniki, które ha-
mują rozwój pozostałych pęcherzykow z fal't,jak np.
białkowy czynnik FRP (Follicle Regulatory Protein) -
powoduj ąc y zahamowanie rozwoj u pęcherzyków na
obu jajnikach (I2, 43).

Spadek wydzielania estradiolu w piątym dniu cyklu
rujowego prowadzi do stopniowego wzrostu wydzie-
lania FSH, w wyniku czego ósmego dnia pojawia się
nowy wyrzut te go hormonu, detetminuj ący narastanie

drugiej fali pęcherzyków około dnia dziesiątego. Pę-
cherzyk dominujący tej fali moze owulować (17), jed-
nabe, co jest zjawiskiem znacznie częstszym, około
szesnastego dnia pojawia się trzecia fala i dopiero zniej
wywodzący się pęcherzyk dominujący owuĘe (36, 38).

Dojrzewanie pęchelzyków jajnikowych u owiec

O ile u bydła występowanie zjawiska falowego
wztostu pęcherzyków jajnikowych oraz selekcji i do-
minacji zostało pIzęz blisko czterdzięści lat badań
dobrze opisane, o tyle u owiec zagadnienia te budzą
nadal wiele kontrowersj i mimo, lż p o czątki b adań rów-
nteż datująsię na lataszęśćdziesiąte (20). Faktem jest,
tż cyk|rujowy owiec ma odmienny przebieg niż u by-
dła, jest ptzede wszystkim krótszy, a pęcherzyki nie
pojawiają się w grupach w określonych dniach, lecz
pojedynczo lub parami prawie każdego dnia cyklu (33).
Stąd też interpretacja danych uzyskanych zbadahu
owiec jest trudniejsza i powoduje powstanie rozbtęż-
ności. Jedni autorzy sugerują że fale pęcherzyków u
tego gatunku występują podobnie jak u bydła (8, 18,
28 , 39 , 40), a tnnt, że j est to raczej niemożliwe, a doj -

tzewanle pęcherzyków jest proceseil} ctągłym, nieza-
Ieżnym od stadiurn cyklu rujowego (23,34,37, 45).

Wśród autorów zgodnych co do tego, iż dojrzewanie
pęcherzyków ma charakter falowy, istnieją tęż rożni-
ce zdańco do liczby fal w cyklu rujowym. Jedni dopa-
trują się tylko dwóch (8), inni trzech (28,39), a jesz-
cze inni nawet czterech fal(18). Optocz tego w przy-
padku owiec mamy do czynienia z podziałem na rasy
wysoko i niskoplenne. Występujące pomiędzy tymt
grup ami zw i er ząt r o żnl c e, p o w o duj ą iż uzas adnto nym
wydaje się osobne ich traktowanie i podkreślanie w
badaniach, której rasy one dotyczą tymbardziej, tż
nie w pełni poznane jestzarowno fizjologiczne podło-
że wysokiej plenności, jakteż mechanizmy kontrolne
decydujące o tym, że w końcowel fazte cyklu rujowe-
go owuluje tylko jeden pęcherzyk (34).

Badania prowadzone na bydle wykazały, iż sama
obserwacja dynamiki rozwoju struktur jajntka przy
pomocy najskuteczniejszych dostępnych metod nie
wystarcza do udowodnienia którejkolwiek hipotezy.
Konieczne są oznaczenia poziomów hormonów go-
nadotropowych i hormonów jajnika (3,40, aa). Naj-
ściślej szym powiązaniem między zj awiskami hormo-
nalnymi a zjawiskami zachodzącymi w jajnikach u
bydła, j e st występ owani e fal F SH i zw iązany ch z nimi
fal pęcherzyków (3). Gdyby dojrzewanie pęcherzyków
jajnikowych owiec miało mieć charakter falowy, to
podobne powiązanie powinno mieó miejsce i u tego
gatunku. Mamy tu niestety do czynienia z różnymt
wynikami badań i jeszczebardziej różnorodnąich in-
terpretacją. Niektorzy fizjolodzy stwierdzali brak pod-
stawowego poziomu FSH u owiec i falowy charakter
jego zmian w czasie cyklu rujowego (5, 18, 24,27).
Jednakże inni dopaĘwali się poziomu podstawowe-
go z nieistotnymi odchyleniami w czasie całego cyklu
i jednym istotnym wyrzutem w okresie przedowula-



cyjnym (34,40). Dlatego też końcowym wynikiem ba-
dań Ravindry i wsp. (34) byŁa konkluzja, iż wzrost
poziomu FSH nie jest konieczny do pojawienia się
i dojrzewania pęcherzyków w cyklu rujowym owiec.
Autorzy ci zaobserwowali dwie fazy wzrostu pęche-
rzyków i pojawianie się istotnie większej liczby pę-
cherzykow jajnikowychw dniach drugim i jedenastym,
pTzy czym zwykle owulacja pęcherzyka z dnia jede-
nastego występowała na końcu cykiu. Nie dopatrzyli
się oni jednak typowego zjawiska fal, gdyż pęcherzy-
ki pojawiały się tez w innych dniach cyklu rujowego.

Odmienne wyniki uzyskali Ginther i wsp. (18). Co
prawda w tych badaniach podobnie jak w poprzednio
opisywanych (3a) pęcherzyki pojawiały się w więk-
szości dni cyklu, jednakże te które były jlż obecne w
dniach 0; 5; 9 i 14-tym osiągały istotnie wyższe śred-
nice od pozostałych. Autorzy doszli do wniosku, iż
mają tu do czynienia z czteręma falami pęcherzyków
tymbardziej, tż ich zaobserowanie pierwszy raz jest
skorelowanę zę wzTostem poziomu FSH, który co
prawda był statystycznie nieistotny, niemniej jednak
wy r aźnte wi do czny. Sugerowan a pr zęz autorów inter-
pretacla zakłada, iż być może wzrost pęcherzyków
osiągających maksymalną średnicę 34 mm jest pro-
cesem ciągłym, nieza|eżnym od stadium cyklu rujo-
wego, a dopiero przy zaistnieniu odpowiednich wa-
runków (wzrost stężenia FSH) rekrutują się z nich pę-
cherzyki zdolne do osiągnięcia większej średnicy, które
tworzą ob s erwowaną falę. Fala ta obej muj e, w przect-
wieństwie do bydła, niewielką liczbę pęcherzykow, z
których najczęściej tylko jeden osiąga średnicę 5 mm.

Zkolet Souza i wsp. (40,41) stwierdzili, że fale pę-
cherzyków u owiec występują zarówno w sezonie ak-

Ęwności płciowej (40), jak i bezrujowym (a1). Auto-
rzy ci wykazali brak wytażnych zmian poziomu FSH
za wyj ątkiem wyrzufu okołoowulacyj ne go, stwierdzili
natomiast wyr ńny wpŁyw F SH na wzro st pęcherzykow
powyżej 2,5 mm średnicy, przy jednoczesnym braku
wpĘrvu tegoz hormonu na pojawienie się fali (40).

Odmienną a wT ęcz o dwrotną interpretacj ę op i sywa-
nych zjawiskprzedstawili Lahlou-Kassi i wsp. (23,24).
Badając poziom FSH w czasie cyklu rujowego owiec
zaob s erwowal i p i ę ó znaczący ch wyrzutów z cze go W -

wnioskowali, iż zmtany stężenia tego hormonu mają
charakter falowy (24). Jednakże w kolejnej publikacji
opi suj ąc ej badani a doĘcząc e wzro stu p ęcherzyków j aj -

nikowych stwierdzili, iz wzrostten ma charakter ciągĘ
intezależny od stadium cyklu rujowego (23).

Podobnie jak w przypadku fal pęcherzyków, cha-
rakter zjawiska selekcji i dominacji u owiec w przeci-
wieństwie do bydła, jest kwestiąsporną. Istnieje kilka
tęorii na ten temat, żadna z ntchjednakże nie jest w
pełni udowodniona. I tak badania Noel i wsp. (28)
wskazują na występowanie procesu selekcji wśród
pęcherzyków fali u owiec. Za wyselekcjonowane pę-
cherzyki uznano te, których średnica przekroczyła
4 mm, co potwierdzawczęśniejsze badania Fortune i
wsp. (15). Jęszczę wcześniejszebadanta Webb i En-

gland (46) wskazują na obecność w warstwie ziami-
stej i osłonce tych pęcherzykow receptorów LH, co
wskazuje na ich dominujący charakter i upodabnia opi-
sywane zjawisko do zachodzącego u bydła. Z kolel
Ravindra i wsp. (34) stwierdzili,iżw przeciwięństwie
do bydła dominacja u owiec jest zjawiskiem bardzo
słabo widocznym, co potwierdziło nieco wcześniejszą
koncepcję Schrick i wsp. (37). Autorzy ciuważająlż
trudno dopatrzyc się typowego zjawiska dominacji,
skoro brak jest u owiec fal dojrzewania pęcherzyków
jajnikowych, a pęcherzyki pojawiają się nięzalężnię
od siebie w różnych terminach i stąd wynikaichzroż-
nicowanie wielkości. Poza tym z istotnąliczbąpęche-
rzyków przekraczających 2 mm średnicy mamy do czy-
nienia dopiero w okresie okołoowulacyjnym i dopiero
wtedy pęcherzyk później owulujący, możę wywierać
pewien supresyjny wpływ na pozostałe pęcherzyki
(3a). Ginther i wsp. (18) sugerują natomiast możli-
wość występowania dominacji w niektórych falach
pęcherzyków, mianowicie w pierwszej i czwartej (owu-
lacyjnej). Jednakże obraz tego zjawiska bardzo kom-
plikuje niewielka liczbapęcherzyków w fali, bowiem
w 68oń zaobserwowanych fal tylko jeden pęcherzyk
dorastał do 5 mm średnicy, a skoro brak jest pęcherzy-
ków podrzędnych to trudno udowodnić hamujący
wpływ na nie pęcherzyka dominującego i dlatego au-
torzy doszli do wniosku, iż dominacja u owiec jestzja-
wiskiem znacznie łagodniejszymnlż u bydła. Souza i
wsp. (40) zaś osiągnęli wyniki wskazujące na wystę-
powanie zjawiska dominacji u owiec, przy czym jej
charakter wydał im się podobny do mającej miejsce w
pierwszej fali u bydła. Jednocześnie stwierdzili oni
jednak, iż u maciorek dominacja nie jest aż tak silnie
zaznaczonajak u krów, natomiast ma charakter bar-
dziejdynamiczny,czymnależytłumaezycwiększąlicz-
bę owulujących pęcherzyków u tego gatunku, a tym
samym większąjego plenność. Driancouń i wsp. (14)
w przeprow adzonej s erii do świ adczeń ob ej muj ących
badania in vivo t in vitro doszli do wniosku, tżw prze-
ciwieństwie do bydła u owiec trudno mówić o proce-
sie selekcji, co zdaniem autorów daje większe możli-
wości sterowania funkcjąjajników owiec w porówna-
niu do bydła.

Dojzewanie pęchelzyków iajnikowych u kóz

Zal<res dostępnego piśmiennictwa na temat przebie-
gu cyklu j aj nikowe g o kóz j e st niestety b ar dzo ubo gi.
Wyniki pierwszych badań doty czący ch aktywności
jajników kózukazały się dopiero w latach osiemdzie-
siątych, przy czym opierały się na izolacjt jajników
z organlzmu (4), lub laparotomii (9). Jako pierwsi ul-
trasonografu użyli Dorrr i wsp. (13), ale celem ich ba-
dań było sprawdzenie odpowiedzi j aj ników na wywo-
Łaną egzo gennymi gonadotropinami superowulacj ę.
Natomiast p ionierami w dziedzini e ultras ono gr aftcz-
nego badania dynamiki rozwoju pęcherzyków jajni-
kowych lkoz są Ginther i Kot (19). Badania ultraso-
nograftczne nie były niestety poparte oznaczęniamt
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hormonalnymi, co uniemożliwia porównanie przebie-
gu cyklu rujowego koz do owiec, czybydła. Przepro-
wadzone na początku lat osiemdziesiątych przez Che-
mineau i wsp. (I0) oznaczenia poziomów hormonów
gonadotropowych i jajnikowych dotyczyły (z wyjąt-
kiem progesteronu) jedynie okresu okołorujowego,
brak jest zatęm w piśmiennictwie opisu zjawisk hor-
monalnych podczas całego cyklu rujowego kóz.

Ginthęr i Kot (19) ponad wszelkąwąĘliwość stwier-
dzili u kóz falowy charakter dojrzewania pęcherzyków
p o dczas cyklu ruj owe go. U kóz, u których średni a dłu-
gość cyklu wyniosła 23 dni autorzy dopatrzy|i się czte-
rech fal wzrostu pęcherzyków, rozpoczynających się
kolejno w dniach: -1; 4; 8 i 13-tym. Dokładne pomia-
ry średnicypęcherzyków doprowadzlĘ do podziału ich
na sześć klas wielkości i zaowocowały interpretacją
stwierdzającą iż pęcherzyki do 4 mm pojawiają się
i zanikająnięzależntę od stadium cyklu, zaśznichdo-
piero w odpowiednich warunkach rekrutują się pęche-
rzyki, które rosną powyżej 4 mm tworząc nową falę.

Pozostało do wyj aśni enia zagadnienie dominacj i.
Liczba pęcherzyków w fali jest u koz znacznie wy-
ższa ntż u owiec, co mogłoby sugerować podobień-
stwo tych zwierząt do krów, jednakże większa liczba
fal w cyklu zaburzatę koncepcję. Tempo wzrostu naj-
większe go p ę cherzyka fali wyno s iło ok. 1,,2 mml dzień,
a j e go końcowa śre dni c a uzalężniona była o d f azy cy -
klu. Większ e r ozmiary o s i ągĄ pę cher zyki z fal p i erw-
szej i czwartej niż zę środkowych. Wskazuje to na
wytaźne występowanie zjawiska dominacji w fali
pierwszej i owulacyjnej. Być możęwiĘe się to z po-
ziomem progesteronu, który podczas fali pierwszej
i ostatniej jest niższy w porównaniu do drugiej i trzę-
ciej (10). Kolejnym zjawiskiem zabutzającym nieco
obraz dominacji było występowanie dwóch pęcherzy-
ków dominujących w fali i wysoki poziom podwój-
nych owulacji (ok. 70% obserwowanych cykli).
Wszystko to wpĘnęło na końcową interpretacj ę stwier-
dzaląc1 iż dominacja jednego pęcherzyka nad pozo-
stałymi ukoz, mimo iż występuje, jest słabiej zazna-
czona niż u bydła. W 1998 t. ukazały się wyniki badań
de Castro i wsp. (11), które potwierdzaj ątezy Ginther
i Kot (19). Różnice tkwiąjedynie w terminach poja-
wiania się fal, oraz wielkościach pęcherzykoą co moze
byc związal7e z innymi warunkami utrzymywania
zwrcrząt.

Jak widaó zpowyższego zestawienia, nie ma jeszcze
jednej spójnej teorii, która wyjaśniałaby zjawiska za-
chodzące podczas cyklu rujowego ptzeżuwaczy. Czyni
to ten podrzęd ssaków bardzo ciekawym obiektem ba-
dawczym dla fizjologów i endokrynologów zajmĄą-
cych się biologiąrozrodu przeżuw aczy jaki hodowców
chcących j ak naj lepiej p oznac swoj e zwterzęta.
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