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lnfluence of ovalian cysts on the cortex of ovaries in quoens

Summary

The aim of the study was to test the structure of ovaries in queens having ovarian cysts. The material
(ovaries) was obtained during ovarian-hysterectomy. The study investigated the ovarie,s of 23 queens. Tbe
first of 15 qu ts and the second g ueens without
cysts re collect in 4o/o formalin for routinely with
para Sections ounted on slides, d n xylenes and
rehydrated in graded ethanol solutions. The ovarian sections were stained with hematoxylin/eosin and van
Giesono and the cortex of the ovaries was studied. The amount of ovarian fo|licles, corpus lu(eum, atretic
ovarian follicles and ovarian cysts were quantified by morphometry.

The histology findings confirmed the existence of thin-walled follicular cysts. These are structures built of
reduced granulose and theca of the follicle. In addition, theca-lutein follicular cysts were evident, having an
enla,rged internal zone of theca fo|licle as well as single lutein follicu|ar cysts, in which the entire wall of the
ovarian follicle was luteinized. Corpus luteum wa§ present in some ca§es. Intensive atresia of ovarian follicles
and interstitial tissue development are direcĘ related to large numbers of ovarian cysts. N{orphologica| changes
in ovaries may result in persistent infertility in cats.
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U w aża s i ę, ze zas adnic ząpr zy c zy nąWdłuzo nej rui
u kotek są cysty jajnikowe (3, 14, 15). Informacje na
temat cyst jajniko\\ych u tego gatunku ograniczają się
do metod terapii (podawanie syntetycznych pochod-
nych pro ge steronu lub chirurgiczne o dj ęcie j aj ników),
marginalnie natomiast traktowana j est etiopatogene-
za oraz ich wpĘw na funkcje naruądu płciowego (1,
3,4).

Na podstawie oceny histologicznej i endokrynolo-
gtcznej cysty jajnikowe dzieli się na: pęcherzykowe,
pęcherzykowe theca-luteinowe, pęcherzykowe luteino-
we i ciałka żółtego (I2).

Cysty pęcherzykowe to twory w których dochodzi
do degradacji komorek warstwy ziamistej, przy jed-
noczesnym zwłóknieniu całej osłonki pęcherzykowej.
Cysty pęcherzykowe theca-luteinowe są strukturami
pęcherzykowatymi, w których luteinizacj i ulegaj ą ko-
morki warstwy wewnętrznej osłonki pęcherzykowej.
Mozliwe równieżjest, ze zluteinizowane są komorki
streĘ podstawnej warstwy ziamistej. Sciana cyst the-
ca-luteinowych jest cienka, a ściana pęcherzyka bar-
dzo naptęta. Cysty pęcherzykowe luteinowe stanowią
struktury w których luteinizacji ulega cała ściana (bło-
na ziarnista i warstwa wewnętrzna osłonki pęcherzy-
ka), To powoduje znalznę zwiększenie grubości ich
ściany; rozmtary Ęch cyst są stosunkowo duze. Osią-

gają one średnicę ok. 10-15 mm i często towarzyszą
cystom pęcherzykowym theca-luteinowym ( 1 2).

Cysty c iałka żółte go pierwotnie zachowuj ą struktu-
rę prawidłowego ciałka żóhego, Powstają one na ba-
zie krwiaka ciałka żółtego, który stopniowo zostaje
wchłonięĘ a jama po nim wypełnia się pĘnem suro-
wiczym. Po p ewnym czasie ule gaj ą zmianom wste cz -

nym. Dostrzega się w nich zwłoknienie tłuszczowe
komórek luteinowych, a ubogo reprezentowana tkan-
ka Łączna ule ga wyr ażnej pro łiferacj i. Następuj e wi ęc
zwłóknienie strefy torebki oraz obszarow między de-
graduj ącymi wyspami komórek luteinowych (I2).

Istnieje htpoteza (I4, I5), że cysty powstają zĘch
pęcherzykow, które nie uległy owulacji i przetrwaĘ.
Tak powstałe struktury jajnika produkują estrogeny,
co staje się przyczyną przedłllzania się zachowanta
charakterys ty czne go dla o e s tru s .

U kotek p o ddawanych działantu hormonalnych pre -
paratów anĘkoncepcyjnych (17) lub ich syntetycznych
analogów zaobserwowano głównie cysĘ pęcherzyko-
we zę zredukowaną błoną ziamtstą. Cysty jajnikowe
z przejaw ami luteinizacj i osłonki wewnętrznej okreś-
la się j ako cysty pęcherzykowe theca-luteinowe. Częs-
to występuj ąonę wraz z cystami luteinowymi, w któ-
rych lute in izacji ule gła c ała ś c i ana p ęch er zyka. W j aj -
nikach kotek z cystami mnogimi obserwowano wzmo-



żoną atrezję oraz procesy degradacyjne gruczołów
śródmtĘszowych.

C elem b adah było pr zeprowadzenie o c eny hi stolo -

rodczego.

Materiał imetody

Materiał do badań stanowiły jajniki kotek będapych pa-

cjentkami Katedry Rozrodu i Kliniki Położniczej AR we
Wrocławiu lub prywatnych lecznic na terenie miasta Wroc-
ławia. Materiał pobierano podczas zabiegów owariohiste-
rektomii, wykonywanych w celach terapeltycznych lub
profi laktyczno - antykonc ep cyj nych.

Badaniami objęto jajniki 23 kotek. U 15 z nich stwier-
dzone zostńy cysty jajnikowe, natomiast pozostałe (B ko-
tek) zmian tych nie wykazywały, Przeprowadzono badania
histologiczne, histomeĘczne i mikroskopowo-elektrono-
we (w transmisyjnym mikroskopie elektronowym).

Badania histologiczne i histometryczne. Badaniom
poddano jajniki, które utrwalano w
ly przez48 godzin,następnie odwa
holowym i zatapiano w parafinie
bości 6,0-7,0 pm barwiono hematoksyliną i eozyną oraz

według metody van Giesona. Preparaty poddano ocenie
histologicznej i histometrycznej. W jajnikach liczono pę-

cherzyki j aj nikowe pierwotne, wzrastaj ące, doj rzewaj ące,
ciałka żółte,biaław e, atreĘ czne pęcherzyki j ajnikowe pier-

wotne, w zr astaj ące, doj rzewaj ące, cysty pęcherzykowe, pę-

cherzykowe theca-luteinowe, luteinowe oraz cysty ciałka
żóhego.

Badania mikroskopowo-elektronowe. Jajniki podda-

Materiał analizowano w transmisyjnym mikroskopie
elektronowym Philips EM 301 (w Instytucie Fizyki Poli-
techniki Wrocławskiej).

Wyniki iomówienie

W zakresie anallzowanej kory jajnika stwierdzono

pęcherzykowyc
sza wzgiędem
Mozliwe do za
rych redukcji ulegĘ komorki warstwy ziamistej, ścia-
nazwŁóknieniu, a warstwa zewnętrzna osłonki pęche-

Tab. 1. Składniki strukturalne kory jajników kotek (średnia
liczba)

Ryc.2. Ściana rozwiniętej cysty pęcherzyko-
wej. Wyraźnie rozwinięte naczynia krwionoś-
ne, H i E, pow. 400x

no badaniom w transmisyj-
nym mikroskopie elektrono-
wym (TEM). Materiał utrwa-
1ano w 3ońroztworze aldehy-
du glutarowego na buforze
fosforanowym0,1 MopH
J,2-7,4 z dodatkiern 7,5%o sa-
charozy przez3 godziny. Na-
stępnie materiał był płukany
w ww. buforze ptzez ż4 go-
dziny i utrwalany dodatkowo
w I,0%o roztw oTze czterotlen-
ku osmu z dodatkiern żę]'azi-

cyjanku potasu na ww. bufo-
Tze przęz 2 godziny. Następ-
nie płukany i odwadniany
w szeregu alkoholowo-aceto-
nowym izataptany w Eponie
8l2. SkrawkipólcieŃie o gu-
bości 1,0 pm barwione były
Ioń roztworem błękitu tolu-
idyny na buforze fosforano-
wym. Skrawki ultracienkie
kontrastowane byV 3,5%o roz-
tworem octanu uranyht w 4 5oń

alkoholu etylowym i roztwo-
rem cytrynianu ołowiu.

Ryc. 1. Ściana dojrzewającego pęcherzyka
jajnikowego (czarna strzałka) oraz ściana
cysty pęcherzykowej theca-luteinowej (biała
strzałka). H i E, pow. 100x

Badana cecha
Grupa

konkolna I z cystami

Pęcherzyki jainikowe pierwOlne

Pęcherzyki ja jnikowe wzlastaiące

Pęcherzyki jainikowe dojrzewaiące

ciałka żółte

ciałka białawe

Alrezia pęchenyków iainikowych
pierwolnych

Atrezia pęcherzyków iainikowych
wztaslających

Atrezia pęchenyków iainikowych
doizewaiących

102,75 ł7,67

37,13 t 3,00

6,38 t 0,74

3,88 t 0,64

8,75 t 1,28

41,75 t 3,54

15,38 t 2,00

6,38 t 1,30

38,60 l 3,96

17,13 t 2,36

3,73 t 0,70

1,62 t 0,51

4,27 ł 1,10

50,27 t 5,95

26,73 t 3,10

12,20 ł2,04

}, "-'.:"



nie do wzmożonejprodukcji i wydzielania eshogenów,
atakżę akceptacji samca (I,4,6,J,I0,15). W sprzy-
jających warunkach dochodzi do owulacji.

Owulacja u większości kotek to tzw. owulacja pro-
wokowana (ovulatio violenta), co oznacza, że do jej
wlvołania potrzebny jest bodziec w postaci aktu ko-
pulacji (I,2, 4, 6). Podczas krycia dochodzi do *y-
dzięlania Gn-RH (czynnik uwalniaj ący gonadotropi-

3;.rń",Ę#
i, któramamiej-

sce zazwczaj 24-50 godzinpo kopulacji (I,4,5,14,
16). U niektorych kotek moze jednak dojść do owula-
cj i spontan icznej, co zostało udowodnio ne przez ba-
daczy amerykańskich ( 1 3).

Poowulacjinastępujef azalutęalna,zwlązanazsyn-
teząprogesteronu, którego stęzenie u kotek 1:'r1e zmle-
nia się przed owulacją. Po uwolnieniu komórki jajo-
wej, komórki warstwy ziarnistej pęcherzyka jajniko-
\Me go de gająluteintzacji i to one zaczynająpro duko-
wać progesteron. W przypadku skutecznego pokrycia
zdrowej kotki przezpłodnego kocura faza lutealna j est
związana z zapoczątkowaniem i rozwojem ciĘy (4,

6,10,11).
W czasie okre su seksualnej nieaktywno ści (di o e s trus

s. int ero e s trus) p ęcher zyki j aj nikowe ule gaj ą stopnio-
wemu zanikowi. Po tym okresie następna grupa doj-
rzew ający ch pęcherzyków j ajnikowych wytw orzy po-
nownie dostateczną ilośc estrogenów, która będzie
w stanie wywołać kolejną ruj ę (I, 4, 6, 9). Może także
zaistnieć sytuacja, kiedy u kotek pokrytych nie wystą-
pi owulacj a. Przyczyny tego zjawiska upatruje się
w braku slmchronizacji pomiędzy poszczególnymi wy-
rn;ńamiLlH z przedniej części przysadki lub w zbyt
mńej ilości bodźców (2,6,14,15). Pamiętać bowiem
naleĘ, ze u wielu kotek jednorazowe krycie będzte
zbyt sŁabymb o dź c em, aby wlrlvołać o dp owi e dni,,wy-
rzlt" LH- dlatego tez w wielu przypadkach niezbęd-
ne będą kilkakrotne akty krycia w ciągu dnia (1, 5, 6,
8, 9).

Zjawisko powstawania cyst jajnikowych u kotek
wydaje sięnadal nie zbadane w zadowalającym stop-
niu. Little (15) opisała cysty jako struktury powstają-
ce zpęcherzyków jajnikowych, które nie uległy owu-
lacji. Pogląd ten wydaje się niezasadny z punktu
widzenia rozrodu kotek. Wiadomo j est(2,9), ze u ko-
tek ma miejsce owulacja prowokowana, W sytuacji,
gdy brak jest odpowiedniego bodźca, do owulacji nie
dochodzi, a większoś ć pęcherzykow ulega atrezjt.
ŻródŁacyst moma by więc upatrywać w pęcherzykach,
które nie uległy atrezji. Pęcherzyk dojrzały możebyc
u ni ektórych s ami c zlltęinizow any j eszc ze prz e d owu-
Iacją niezależnie od wystąpienia cyst. Komórki osłonki
wewnętrznej ule gaj ą częś ciowej luteinizacj i p o dc zas
atr ezji p ęcherzykow j aj nikowych doj rz ew aj ący ch.

W przeprowadzonych badaniach widać wyraźnte,
ze obecne w jajnikach cysty jajnikowe doprowadzają
do obnizenia tempa rozwoju pęcherzyków jajnikowych

oraz do nasilenia tchatrezji. Na tej podstawie można

to, że pr acata nie dotyc zy bezpośrednio kliniki przed-
stawionego zagadnienia, nie upoważnia ona do wy-
ciągnięcia j ednoznacznych wniosków na ten temat.
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BURGU A., SARIMEHMETOĆLU A.z Zarażenie
dwóch kotów przez Aelurostrongylus ab§trusus.
(Aelurostrongylus abstrusus infection in two cats).
Vet. Rec. I54,602-604,2004 (I9)

Zarużenie Aelurostiongylus abstrusLts u kota w wieku 3,5 miesięcy cecho-

wało się kaszlem, kichaniem, okresowynr wyciekiem z nosa i spadkiem masy

ciała, przyspieszeniem tętna i oddechów oraz nieznaczlego stopnia tozstlzenią
oskrzeli We krwi występowała limfocytoza i monocytoza, wzrost warlości he-

matokrytu i liczby płytek krwi, granulocytopenia i spadek hemoglobiny W pre-

paratach mikroskopowych kafu występowaĘ larwy Aelurostrongy lus abstrusus

(745 larw/g kału). U 6 kotów hodowanych wspólnie z chotym zwierzęciem lar-

wy pasożyta stwierdzono u jednego z nich w wieku 3,5 1at (7 larwlg kału). Le-

czenie iwermekĘną w dawce 0,4 mg/ kg w inieJ<cji podskómej spowodowało

ujednego kota spadek liczby lar-w do 33/g kahr i zlikwidowało występowanie

larw w kale drugiego kota Powtóne zastosowanie iwernrektyny po 4 Ęgodniach
zlikwidowało 1ar-wy pasożyta w kale i spowodowało cofnięcie się objawów cho-

robowych 
G.



rzyka była p oszer zona, Ana-
liza histblo giczna kory jaj-
nika kotek z cystami wyka-
zała wyr ażny sp adek lic zby
pęcherzyków j ajnikowych
p i erwotnych or az p ęcher zy -
ków wzrastaj ących i dojrze-
wających (ab. 1 ). Obserwo-
wano również mniej ciałek
żóĘ ch (ryc, 3) i białawych.
Atrezji uległo więcej pęche-
rzyków jajnikowych, w §m
pierwotnych wzrastaj ących
i dojrzewających (tab. 1),
zaobs erwow aó można było
równiez cysty ciałka żółtę-
go (ryc. 4).Pozaobecnością
cyst w jajniku dało się za-
obserwowac wzmożoną
atrezję otaz zwyrodnienie
tłlszczowe tkanki sród-
miązszowej.

W badaniach ultrastruk-
l;ttr a|ny ch zanalizow ano zj a-
wisko włóknienia ściany
cy st j aj nikolvych. Prz eprow a dzonę b adania wykazały
duzą mobil tzacj ę komórek fi broblasty czny ch. Ob s er-
wowano proliferacj ę i zwiększoną re aktywno ś ć fibro -
blastów. W komórkach tych widoczna była rozbudo-
wa ziarnistej siateczki śródplazmatycznej (ryc. 5)
i struktur aparatuGolgiego, które sąbezpośrednio od-
powiedzialnę za proces syntezy macierzy oraz włó-
kien tkanktłącznej (włókien kolagenowych). W cys-
tach jajnikowych, gdzie proces włóknienia jest bar-
dziej zaawansowany, występowały jń ftbrocyty, za-
murowane przęz obftte pokłady włókien kolagenowych
(ryc. 6).

Ryc. 5. Fragment fibroblasta z włókniejącej cysty pęcherzy-
kowej. Obficie rozwinięta siateczka śródplazmatyczna. Po-
fałdowana błona komórkowa, co świadczy o aktywnym pro-
cesie wydzielania. TEM, pow. 16 000x

Ryc. 3. Degradujące ciałko żółte. H i E, pow. Ryc. 4. Rozwijająca się cysta ciałka żółtego
400x (strzałka). Z lewj strony (A) fragment pęche-

rzyka jajnikowego dojrzewającego. H i E,
pow.400x

W dostępnej literahłzevyrńnie widać odmienność Podczas oestlus najajnikachpęcherzyki powiększa-
kotek w zakresie cyklu rujowego (2,6,7 ,14,15). Kotki ją się do średnicy ok, 2-3 mm i dochodzi równocześ-

są samicami sezonowo poliestralnymi lub poliestral-
nymi (6, 14, I5), a aktywność rozrodcza jest uzależ-
niona od długości dnia (wpły* na oś podwzgórze-
przysadka-gonady). Skrócenie dnia manifestuje się
wzrostem stęzenia melatoniny i prolaktyny, co niesie
osłabienie aktywności j ajnikow.

Podczas proestrus w jajniku następuje wzrost oraz
róznicowanie się pęcherzykow j ajnikowy ch, czego
efektem jest synteza i wydztelanie estrogenów (2).
W tej fazie pęcherzykijajnikowe w liczbie ok. 3-7 osią-
gają wielkość ok. I,5-2 mm, a poziom estradiolu wy-
raźnie wzr,asta (4, 6, I0).

Ryc. 6. Fibrocyt zamurowany w kompleksach włókien kola-
genowych z włókniejącej pęcherzykowej cysty jajnikotej.
TEM, pow. 16 000x


