
Praca oryginalna

Adenomyosis macicy to proces chorobowy polega-
j ący na pro liferacj i gruczołów maciczny ch wr az z ęlę -

mentami zrębu sięgający w głąb ściany macicy, naj-
częściej do błony mięśniowej . Przyczyna powstawa-
nia zmian tego typu nie została jak dotąd dokładnie
określona, choctaż istnieje kilka teorii na temat etio-
logii schorz enta (4 ). Adenomyosr macicy opisywana
jest u kobiet, u ktorych stanowi dosyć często notowa-
nązmianęw narządzie rodnym, zwŁaszcza w okresie
przekwitania (1). Proliferacja endometriulł u kobiet
moze osiągać bardzo znaczny stopień zaawansowa-
rrla, aż do wystąpienia ognisk ektopowej proliferacji
endometrium na terenie innych narządow sąsiadują-
cych z macicą. Taka forma zmlannie zostńa opisana
l zwierząt i nosi nazw ę endometrio sis.

W trakcie prowadzen tabadahpatomorfologicznych
wykonanych na macicach krow pobieranych poubojo-
wo z materiŃu rueżnego stwierdzono występowanie
podobnych zmian, które manifestowaĘ się róznego
stopnia proliferacją gruczołów macicznych w głąb ścia-
ny macicy. Było to przesłankądo wykonaniaszczegó-
łowych b adahmorfop atolo gi c znych w c elu okre śleni a

istoty i charakteru tychzmtan.
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Mateilał imetody
Materiał do badań pochodził od 66 krów rasy ncb w wie-

ku od 3 do 14 lat, średnio 6-8 lat, skierowanych do uboju
w rzeżni. Do badania uzyto wycinków rogów macicy, któ-
re zawszepobierano w połowie ich długości. Następnie były
one utrwalane w 10% buforowanej formalinie i zatapiane
w parafinie. Skrawki mikrotomowe barwiono metodą prze-
glądową HE. Wybrane skrawki parafinowe naklejone na
szkiełka pokryte Silanem słuzyĘ do wykonania następują-
cych reakcj i immunocytochemicznych (IPOX) : wykrycia
ekspresj i receptorów e stro genowych (ER) pr zy uży ciu prze-

ciwciał monoklonalnych clone cc 4-5 firmy Novocastla
NCL-ER-LH2, receptorów progesteronowych (PR) przy
uzyciu przeciwciał monoklonalnych 1'Ą6 firmy Novocas-
tra NCL-PGR oraz ekspresji receptora Ki 67 przy lżyciu
przeciwciał monoklonalnych Ki- 67Paraffin-Kit firmy No-
vocastra.

Zmiany o charakterze adenomyosis podzielono na czte-

ry stopnie w zależności od zakresu penetracji endometrium
w głąb ściany macicy. Kryteria p odziŃl aden omyo si s w za-
lezności od stopnia nasilenia zmian przedstawia ryc, 1.

W adenomyosis I stopnia stwierdzanabyła obecność ognisk
proliferacji zrębll endometrium wTaz z gruczołamt w obrę-
bie tkanki łącznej okołonaczyniowej nieco przekraczajap
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Adenomyosis cows' uterus - latent Gause ol infertiliĘ?

Summary

Disturbances in cow fertilĘ are of the greatest problem in bovine breeding. There are latent diseaseS of
reproductive organs, which cannot be diagnosed through routine clinical exańinations or ińaging methods.
AÓenomyosis and endometriosis - the advanced syndrome of the above disease - are:latent ĘPes of uterine
disorderś. cow,s uteri were studied in order to monitor their health status. 66 uterus horns specimens from
slaughtered animals were obtained and histopathological examinations carried out. The routinelY stained
pu.ułfin section revealed adenomyosis chan§es in the uteri of 66 cows. The degree of P_roliferation was

variabte, and was divided into 4 dógrees. Imńunocytochemical reactions were performed for visualizing of
ER, PR and Ki67 receptors. The reńtts of this research indicated that proliferating endOmetrial tissue form-
ing the adenomyosis ńests expressed the examined receptors. The above histopathological. studY_on cows'
ad"enomyosis shówed a close similarity to this syndro re in women which thus may suggest simi|ar hormonal
mechanisms of the disease. The study of cow's adenomyosis supports the view that there is a prolonŁed stimu-
lation of basa| glands at the very ouiset of the disease process and this is followed bY Proliferation. This is the

first thorough study on the problem of cows' uterine adenomyosis.
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Ry c. 3. Adenomyosis II stopnia - widoczn a
proliferacja gniazd gruczołowych wzdłuż
ścian naczyń krwionośnych podśluzowej
warstwy błony mięśniowej (HE x 10)

i zrębu endometriulłl koncentrowała się wzdłuz ścian
naczyń krwionośnych. Rózny stopień nasilenia proli-
feracji D poszczęgólnych krów pozwalał na prześle-
dzenię drogi ekspansji a,denomyosis w głąb ściany
macicy, częgo wynikiem było stwierdzenie II stopnia
adenomyosłs (ryc. 3).W tym stopniu zmlan chorobo-
wych, stwierdzonych u 37,88'Yo krów, obserwowano
ni eki e dy b ar dzo r o zle głe o gni ska ro zro s tow e, zlokali -
zowane na granicy obu warstw mięśni macicy W III
stopniu zaawans ow ania a d e n o myosls, które stwierdzo -
no u 22,J 20ń krów, o gni ska rozro stowe wystąpiĘ w ob -
rębie zewnętrznej, surowiczej warstwy mięśni macicy
Gyc.Ą. W IV stopniu adenomyosls, obserwowanym
tylko u jednej krowy stwierdzono ,,gntazda" adeno-
myosis w obrębie błony surowiczej ściany macicy
(ryc. 5).

Wyniki badania immunocytochemicznego wybra-
nych wycinków rogów macicy wykazały, ze proliferu-
j ąc e fragme nĘ e n d o m e tri um zachowĄ cechy prawid-
łowej błony śluzowej. Dowodem natobyŁa obecność
ekspresji badanych receptorów. W badanych wycin-
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Ryc. 2. Adenomyosis I stopnia - począ-
tek prolil'eracji gruczołów postępujący
w głąb ściany macicy (HE x 10)

Ryc. 1. Schemat podziału adenomyosis | ł

,, '.

,'\ '

rrrięśniową. Stopień II adenomyos,is '1 ' ,, ],

charakteryzował się obecnoścąognisk , . ,,

atlenomyosil w obiębie wewńętiznej l l''

warstwy nlięśniowej. W IIl stopniu l'' ' 
,'' .,,,,

adenomyosis fiagmenty ent]ometrium i" t'

z gruczołami stwierdzano w obrębie ,i ', ',,, ' 'i
zewnętrznej warstwymięśniowej rogu .i, il', I

macicy. W IV stopniu stwierdzano
obecnóść gnlazd aclenomyosis w ob_ Ryc..4.Adenomyosis lll stopnia_widocz_

rębie błony surorvicze.j 
'ściany ma- T^_1"Ż' 

gniazdo gruczolowe w obrębie
-J - - " "J "'-' warstwy podsurowiczej błony mięśniowejclcy. 6n x i0)
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Wyniki iomówienie
W tab. 1 przedstawiono dane liczbowe olaz odse-

tek krow, u ktorych stwierdzono poszczęgólne stop-
nte adenomyosis. W dokonanym podziale, którego
celem było określenie stopnia nasilenia zmtanw ścia-
nie macicy można było zauwazyó dość duży rozrnń
osobniczny, obserwowany w Iiczbie ,,ĘI7ldzd" adeno-
myosis. Jakkolwiek wycinki do badań histopatologicz-
nych były pobierane zawsze z tego samego miejsca
rogu macicy, to jednak ocena ich liczebności mogła
być obciĘona pewnym błędem.

Adenomyosll I stopni a była stwierdzon a u 37,88Yo
krów (ryc. 2). Proliferacla gruczołów podstawnych

Tab. l. Występowanie różnych stopni zaawansowania ade-
nomyosis w badancj grupie krów (n:66)

Liczba krów
Adenomyosis

l slopień | ll stopien I tll stopier I lv ,topi.,n

66

1 00,00%

25

37,88"/"

25

37,88%

15

22,72"/.

1

1 ,51%
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Ryc. ó. Ekspresja jądrowych receptorów
ERw komórkach gruczołowych oraz cień
ekspresji w jądrach komórek mięśniowych
w adenomyosls Il stopnia (IPOX x 20)

/

a

Ryc. 7. Brak ekspresji jądrowych recep-
torów ER w macicy przy aelenomyosis
II stopnia (IPOX x 20)
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ne cechy stwierdzono w ekspresji
receptorÓw progesteronu (PR)
(ryc. 8) w porówaniu z kontrolą
(ryc. 9), jak i zachowania się eks-
presJ1 antygenu proliferacyjnego
Ki 67 (ryc. 10 i 11).

Stwierdzona u badanych krów
proliferacj a zr ębu i gruczołów pod-
stawnych błony śluzowej macicy
stanowi bez wątpienia wyraz pa-
tologicznej stymulacji hormonal-
nej. Dowodem na to moze być fakt
zachowania wrazliwości na dzia-
łanie hormonów komórek tworzą-
cych ogniska adenomyosls, wyra-
zonej obecnością ekspresji recep-
torów dla hormonów płciowych
oraz antygenu Ki 67. Powtarzanę
w cyklu lub tez patologicznebodź-
ce honnonalne były przypttszczal-
nie przyczyną stopniowego naras-
tania zmtan chorobowych, które
potwierdza stopień zaawansowa-
nia adenomyosis.

Powszechn ie przyjęty p o dział
błony śluzowej macicy ssakow na
dwie warstwy - funkcjonalną
i podstawną znajduje swoje uza-
sadnienie w czynności obu warstw.
Jakkolwiek u bydła tylko niekiedy
pojawia się krwawienie w czasie
rui, to jest to proces wskazujący
na istnienie w częsi funkcjonalnej
end o m etrium pewny ch zmian
wstecznych występujących cyk-
licznie. podobnie jak ma to miejs-
ce u kobiet i naczelnych.

Dokonując dokładnej obserwa-
cjt zmian strukfuralnych w endo-
metrium pojawiających się w prze-
biegu prawidłowego cyklu płcio-
wego, ponadto popartych bada-
niem zmian zachodzących w eks-
presji receptorów dla estrogenów
i progesteronu mozna przypusz-
czać, że istnieje pewna ptzewaga
w wrazliwości na działaniejedne-
go z obu tych hormonów w wymie-
nionych warstwach endometrium,
Wyniki badań molekularnych stę-
zenia mRNA receptorów estroge-
nowych alfa i progesteronu wska-
n!ą że u krów są one wysokie
w rui, a niskie w fazie lutealnej
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Ryc.l0. Aelenomyosis II stopnia - widocz-
na ekspresja receptorów jądrowych Ki 67
w komórkach gruczołowvch (IPOX x 20)

kach stwierdzono ekspresję receptorów estrogenowych
(ER) widocznąw rożnymstopniunasilenia (ryc. 6 i 7),
conależy tŁumaczyc występowaniem różnej fazy cyk-
lu płciowego w momencie wykonania uboiu. Podob-

cyklu (7). Istnieje także opinia, co do której nie ma
całkowitej zgodności, ze estradiol w}r,viera wpĘrv sty-
mulujący na ekspresję zarówno receptora estrogeno-
wego alfa, j ak i receptorów progesteronowych , zaś pto-



gesteron zawszemadziŃanie hamujące (4,7), W opar-
ciu o wyniki cytowanych b adań hormonaln y ch można
j e dnak pr zy pus zczaó, że p atolo gic zn a s tymul acj a wy-
wierana przęz estrogeny jest w głownej mierze odpo-
wiedzialna za wystąpienie zmian w cĄm endome-
trium.

W niniej szych badaniach szczegóIną uwagę poświę-
c ono pro 1 i fe r ac ji gruc zołó w p o dstaw ny ch w r az zę zt ę-
bęm endometrium. Można przypuszczać, że zmiany
te stanowiĘ wyraz zaburzęh funkcjonalnych w obrę-
bie macicy, przypuszczalnie spowodowanych długo-
trw ałąstymulacj ą wywieraną pT zez estrogeny.

podsumowanie

Otrzymane wyniki wskazują że u wysokiego od-
setka krów występuje adenomyosls macicy. Brak jest
w ltteraturze fachowej dokłanych informacji na temat
adenomyosis macicy krów O adenomyosls macicy
krow i innych gafunków rwierzątpisze krótko McEntee
w podręczniku patologii narządu ro zrodczego,a wspom-
niana notatka doĘczy kontynentu amerykańskiego (4).
W Europie brakjest danych doĘczących adenomyosis
u krów Przyczyna takiego stanu wydaje się prosta -
aby stwierdzić występowanie adenomyoszs macicy
konieczne jest wykonanie badania histopatolo giczne-
go. Opisanych zmtan chorobowych w rogach macicy
krów bez względu na stopień nasilenia niemożnaroz-
poznac metodami badania klinicznego. Jakkolwiek
u większości badanych krow stwierdzono obecność
adenomyoszs ocenionej na I i II stopień choroby, to
jednak zmiany te mogły być powodęm zaburzęń
w funkcji macicy. Obecnośc adenomyosls stanowi od-
bicię zaburzeń hormonalnych w stężeniach hormonów
płciowych inależy sądzió,ze krowy obarczone tącho-
robąmogą wykazywać zablrzenia w płodności,

A d e n o my os zs macicy stanowi Ęp zmian o charakte -
rze nieodwracalnym, a obecność ekspresji receptorów
dla estrogenów, progesteronu i antygenu Ki 67 wska-
zuj e na występowani e wrazliwo ś ci na b o dżc ę hormo -
nalne i w związkll z tym występowanie stałej progre-
sji zmian chorobowych, Skala występowaniatego zja-
wi ska nakazuj e koniec znośc po szukiwania czynników,
także środowiskowych, które są odpowiedzialnę za
wystąpienie u krów tej choroby.

Wśro d licznych danych doty czący ch en d o m e tr i o s i s
kobiet lkazało się w ostatnim okresie opracowanie,
w którym okre ś lono charakter zablł zęń genetycznych
zvv iązany ch z pr e dy sp o zycj ą do p oj awi enia s i ę tej cho -
roby (6). Informacja ta zasługĄe na szazęgólne pod-
kreślenie z lwagi na znaczenie genetycznie uwarun-
kowanych chorób w hodowli zwierząt.
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