
Od wielu lat w piśmiennictwie poja-
wiają się dowody na istnienie związ-

ku między występowaniem różnorodnych 
zaburzeń w rozrodzie u loch a obecnością 
torbieli jajnikowych (1). Torbiele jajnikowe 
stanowią poważny i nie do końca pozna-
ny problem w rozrodzie zwierząt, a  tak-
że ludzi (2). Zwyrodnienie torbielowate 
jajników (cystic ovarian degeneration – 
COD) jest powszechnie występującą cho-
robą samic zwierząt domowych prowadzą-
cą do okresowej lub trwałej niepłodności 
(3). Fizjologia układu rozrodczego, szcze-
gólnie gonad, jest zależna od wielu kom-
pleksowych procesów natury neuroendo-
krynologicznej. Ich zaburzenie może pro-
wadzić do nieprawidłowości w przebiegu 
cyklu płciowego, a nawet do niepłodności 
(4). Przejawem takich zaburzeń mogą być 
torbiele jajnikowe będące istotną przyczy-
ną niepłodności trzody chlewnej (5, 6, 7, 8).

Torbiele jajnikowe definiuje się jako 
wypełnione płynem struktury o średnicy 

minimum 11 mm; ale opisywano także 
o średnicy ponad 60 mm (9, 10). Na pod-
stawie badań histologicznych i endokry-
nologicznych rozróżnia się trzy zasadni-
cze typy torbieli: 
1)  pęcherzykowe,
2)  ciałka żółtego,
3)  ciałka białawego. 

Torbiele jajnikowe pęcherzykowe wy-
wodzą się z pęcherzyków jajnikowych, 
które nie uległy owulacji tylko stale wzra-
stały, osiągając średnicę 11 mm i więcej. 
Torbiele pęcherzykowe różnią się wielko-
ścią i stopniem luteinizacji (9, 10). Torbie-
le pęcherzykowe mają ścianę zbudowaną 
z komórek warstwy ziarnistej i osłonki pę-
cherzyka, niewykazującej oznak luteiniza-
cji. Z czasem może dojść do degeneracji 
komórek warstwy ziarnistej, przy jedno-
czesnym zwłóknieniu całej osłonki pę-
cherzykowej. W torbielach pęcherzyko-
wych osłonkowo-luteinowych dochodzi 
do rozrostu i luteinizacji komórek osłonki 
wewnętrznej. W tym typie torbieli proce-
sem luteinizacji mogą być objęte również 
komórki strefy podstawnej warstwy ziar-
nistej. Z kolei torbiele pęcherzykowe lute-
inowe mają ściany w całości objęte proce-
sem luteinizacji; luteinizacji ulega zarówno 
warstwa ziarnista, jak i osłonka wewnętrz-
na, co powoduje znaczne zwiększenie gru-
bości ich ściany. Natomiast torbiele ciałka 
żółtego tworzą się na podłożu pęcherzyka 
poowulacyjnego. Uważa się, że ten typ tor-
bieli rozwija się w wyniku rozrostu ciałka 
krwotocznego. Krew, początkowo wypeł-
niająca ciałko krwotoczne, ulega resorpcji, 
a jamę wypełnia płyn surowiczy. Z czasem 
ściana tego typu torbieli ulega zwyrodnie-
niu tłuszczowemu i zwłóknieniu.

Torbiele występujące na jajniku mogą 
być pojedyncze lub mnogie i mogą wy-
stępować jednostronnie lub obustronnie 
(9; ryc. 1, 2, 3, 4). Pojedyncze torbiele mogą 
współistnieć z prawidłowymi pęcherzy-
kami jajnikowymi i ciałkami żółtymi. Nie 
powodują one znaczniejszych zaburzeń 
w procesie wzrostu, dojrzewania i owu-
lacji prawidłowych pęcherzyków jajniko-
wych oraz wydają się być przyczyną zni-
komych zaburzeń długości cyklu rujowe-
go u świń. Obecność licznych torbieli na 
jajnikach, bez występowania prawidło-
wych pęcherzyków jajnikowych i ciałek żół-
tych, jest związane z okresową lub trwałą 

niepłodnością samic dotkniętych tym za-
burzeniem (9). Funkcjonalnie torbiele jaj-
nikowe muszą zmieniać aktywność jajni-
ków. Pęcherzyki, które przetrwały owulację 
i osiągnęły wielkość typową dla torbieli, ale 
nie wpływają na cykliczną aktywność jaj-
ników, nie są przyczyną niepłodności (2).

W piśmiennictwie napotyka się istot-
ne różnice odnośnie do liczby przypad-
ków torbielowatego zwyrodnienia jajników 
u loch. Uwzględnia się przedział od 2,4 aż 
do 40% loch dotkniętych tą chorobą (1, 8, 
9, 11, 12). Bez wątpienia można stwierdzić, 
że wśród przyczyn brakowania macior ho-
dowlanych, torbielowate zwyrodnienie 
jajników zajmuje znaczące miejsce. Jed-
nak, jak dotąd, niewiele wiadomo o przy-
padkach torbieli jajnikowych na fermach 
trzody chlewnej, ponieważ wystąpienie tej 
choroby nie zawsze wiąże się z eliminacją 
samic z hodowli (1). Tak szeroki zakres czę-
stotliwości występowania torbieli związa-
ny jest prawdopodobnie z odmiennością 
poszczególnych populacji loch, u których 
diagnozuje się torbiele. Jak donoszą ba-
dania, znacznie mniejszy odsetek torbie-
li jajnikowych stwierdza się przyżyciowo 
u świń na fermach niż poubojowo u samic 
usuniętych z hodowli z powodu zaburzeń 
płodności (6). Nasilenie występowania tor-
bieli jajnikowych zazwyczaj obserwuje się 
w przypadku poubojowej oceny jajników 
loch wybrakowanych z powodu proble-
mów rozrodczych. Rezultaty uzyskane na 
podstawie poubojowej obserwacji narzą-
dów rozrodczych w rzeźni odnoszone są 
do stada, z którego pochodziły wyelimino-
wane zwierzęta. Przy takim sposobie oce-
ny, opartej na wynikach poubojowego ba-
dania narządów rozrodczych, należy spo-
dziewać się, że częstotliwość występowania 
torbieli jajnikowych w stadzie jest większa, 
gdyż, jak już wspomniano, nie zawsze pro-
wadzą one do wyraźnych zaburzeń płod-
ności i usunięcia lochy z hodowli (1, 13).

Torbiele jajnikowe są powszechne u loch 
wieloródek (8, 14). Badania wskazują na 
wzrost częstości występowania tej choro-
by wraz z wiekiem, bowiem większość jej 
przypadków dotyczy loch po 6–7 porodzie 
(1, 13). Powstawanie torbieli jajnikowych 
wiąże się z zaburzeniami endokrynolo-
gicznymi, szczególnie w okresie przejścia 
od laktacji do kolejnego cyklu reproduk-
cyjnego (11). Znacznie rzadziej torbiele 
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jajnikowe występują u loch w okresie lak-
tacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
lochy, u których laktacja trwała krócej niż 
17 dni, a także samice, u których ruja wy-
stąpiła w ciągu 3 dni po odsadzeniu pro-
siąt. Lochy należące do którejkolwiek z wy-
mienionych kategorii są predysponowane 
do wystąpienia zaburzeń płodności, w tym 
torbielowatego zwyrodnienia jajników (15).

Etiopatogeneza

Etiologia i patogeneza torbieli jajniko-
wych były przedmiotem wielu hipotez już 
od połowy XIX wieku. Jednakże do dziś 
nie są całkowicie wyjaśnione ani w przy-
padku kobiet, ani też samic wielu gatun-
ków zwierząt, u których występuje to za-
burzenie, mimo że opisano wiele czynni-
ków odpowiedzialnych za jego wystąpienie 
(13, 16). Powszechnie znana definicja tor-
bieli u świń jako struktur o średnicy mini-
mum 11 mm, nieowulujących i stwierdza-
nych w kolejnym badaniu po około 7–10 
dniach, nie mówi nic o etiologii czy pato-
genezie torbieli (17). Wiadomo, że pato-
geneza tych torbieli to kompleksowy pro-
ces związany z dysfunkcją mechanizmów 
odpowiedzialnych za rozwój pęcherzy-
ków jajnikowych i owulację. Wielu ba-
daczy dla określenia przyczyn tej choro-
by używa ogólnego określenia „zaburze-
nie równowagi hormonalnej” (endocrine 
imbalances; 20).

Cykliczność rozrodcza ssaków i zwią-
zane z nią funkcje jajników podlegają we-
wnątrzustrojowej centralnej regulacji neu-
rohormonalnej reprezentowanej przez 
hormony osi podwzgórzowo-przysadko-
wo-jajnikowej: gonadoliberynę (GnRH), 
hormony gonadotropowe uwalniane 
z przysadki – LH i FSH, jak również jaj-
nikowe hormony steroidowe oraz inhibi-
nę, aktywinę i inne. Dodatkowo w regula-
cji czynności jajników biorą udział lokalne 
czynniki działające auto- lub parakrynnie 
(4). Hormonalne interakcje osi podwzgó-
rze – przysadka –jajniki – macica są od-
powiedzialne za prawidłowy przebieg pro-
cesów rozrodczych samic. Wspomniane 
narządy kontrolują procesy rozrodcze na 
drodze wzajemnej komunikacji poprzez 
produkowane i uwalniane przez te na-
rządy hormony. Podwzgórze produkuje 
i wydziela neurohormon gonadolibery-
nę – GnRH. Hormon ten wywiera wpływ 
na sekrecję FSH i LH z przedniego płata 
przysadki. Z kolei uwalnianie GnRH z pod-
wzgórza regulowane jest na drodze sprzę-
żenia zwrotnego przez hormony jajnika. 
FSH stymuluje wzrost pęcherzyków jajni-
kowych, które produkują estrogeny. Nato-
miast LH odpowiada za uwolnienie komór-
ki jajowej z pęcherzyka w procesie owulacji 
oraz formowanie i funkcjonowanie ciałka 
żółtego. Pulsacyjny charakter oraz nagłe 

wzrosty wydzielania LH odzwierciedla-
ją sposób uwalniania GnRH z podwzgó-
rza. W przypadku laktacji u  loch wystą-
pienie rui i owulacji jest silnie hamowa-
ne w połączeniu z niską częstotliwością 
pulsów wyrzutu i niskim poziomem LH 
w krwi. Jest to wynikiem hamowania se-
krecji GnRH w okresie laktacji. Odsadze-
nie prosiąt znosi hamujący wpływ ssania 
lochy oraz powoduje szybki rozwój pę-
cherzyków jajnikowych i ich dojrzewanie 
do osiągnięcia stanu przedowulacyjnego. 
Skoordynowane jest to ze zmianami be-
hawioralnymi związanymi z wystąpieniem 
objawów rujowych. W wyniku odsadze-
nia prosiąt następuje wzrost wydzielania 
FSH i wzrost częstotliwości pulsów sekre-
cji LH, co stymuluje rozwój pęcherzyków 

jajnikowych. W krótkim czasie, trwającym 
3–10 dni, wiele współdziałających ze sobą 
czynników prowadzi do dojrzewania pę-
cherzyków jajnikowych, wystąpienia rui 
i owulacji u  loch po odsadzeniu prosiąt. 
Niezbędna jest ścisła synchronizacja tych 
procesów. Przyczyną torbieli jajnikowych 
są endokrynne dysfunkcje, szczególnie 
w okresie przejścia od laktacji do ponow-
nego okresu reprodukcji, co prowadzi do 
przerwania prawidłowego cyklu rozrod-
czego (10). Za jedną z przyczyn tworzenia 
się torbieli jajnikowych uważa się brak od-
powiedniej ilości hormonu luteotropowe-
go niezbędnego do owulacji (7, 13). Wyni-
ki badań wskazują, że za przyczynę należy 
uznać raczej blokadę sekrecji a nie cał-
kowity brak LH, bowiem zawartość tego 

Ryc. 1. Mnogie torbiele jajnikowe wypełnione płynem surowiczym

Ryc. 2. Mnogie torbiele jajnikowe wypełnione płynem krwistym
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hormonu w przysadce macior z torbiela-
mi jajnikowymi była podwyższona w sto-
sunku do samic z prawidłowymi jajnikami 
(odpowiednio 13,6 mg/g i 8,8 mg/g suchej 
masy). Nieprawidłowa regulacja hormo-
nalna, przejawiająca się zakłóconą rytmi-
ką uwalniania GnRH z podwzgórza, może 
prowadzić do zaburzeń w wydzielaniu LH 
z przysadki i obniżenia przedowulacyjnego 
wyrzutu tego hormonu. Następstwem są 
zaburzenia w rozwoju pęcherzyków jajni-
kowych, brak owulacji, zaburzenia w ste-
roidogenezie i w konsekwencji powstanie 
torbieli. Nieprawidłowy przebieg stero-
idogenezy, poprzez negatywne sprzężenie 
zwrotne do podwzgórza, pogłębia i utrwa-
la proces torbielowatości jajników („błęd-
ne koło patogenetyczne”). Mówi się także 

o wielogruczołowych zaburzeniach neuro-
hormonalnych na osi podwzgórze – przy-
sadka – jajniki.

W przypadku krów wskazuje się nato-
miast na wzrost poziomu LH jako przy-
czynę wystąpienia torbieli jajnikowych. 
Rola podwyższonego poziomu LH, szcze-
gólnie podczas kilku ostatnich dni dojrze-
wania pęcherzyków jajnikowych, powo-
duje nasilenie sekrecji estradiolu przez 
te pęcherzyki. Mimo wzrostu poziomu 
estradiolu, w przypadku torbieli jajniko-
wych nie występuje przedowulacyjny wy-
rzut LH. Pierwotny defekt leży więc w pod-
wzgórzu, które nie uwalnia odpowiednich 
ilości GnRH w odpowiedzi na stymula-
cję estrogenową (2). Blokada LH może 
być uwarunkowana działaniem hormonu 

adrenokortykotropowego (ACTH) w sy-
tuacjach długotrwałego stresu. W wyniku 
działania czynnika stresującego następu-
je natychmiastowa odpowiedź natury en-
dokrynnej. Powszechnie wiadomo, że stres 
ma bardzo niekorzystny wpływ na proce-
sy rozrodcze (10). Okres przegrupowywa-
nia i tworzenie nowych grup loch stoso-
wany powszechnie po odsadzeniu prosiąt 
są przyczyną stresu socjalnego związane-
go z agresją i ustaleniem hierarchii w nowo 
powstałej grupie samic. Aktywacja osi pod-
wzgórze – przysadka – nadnercza, będąca 
wynikiem działania czynnika stresującego, 
może zaburzać prawidłową sekrecję gona-
dotropin i w konsekwencji czynność jajni-
ków. Dowiedziono, że stres w okresie pro-
oestrus wpływa szkodliwie na rozwój pę-
cherzyków jajnikowych i proces owulacji 
(7, 18). Bodźce stresowe aktywują oś pod-
wzgórze – przysadka – nadnercza, co pro-
wadzi do uwolnienia ACTH, który z kolei 
stymuluje sekrecję glikokortykosteroidów 
z nadnerczy. Kortyzol jest dominującym 
glikokortykosteroidem kory nadnerczy 
świń. Badania wielu autorów wykazały, że 
iniekcje ACTH i kortykosteroidów mogą 
spowodować wystąpienie zespołu torbieli 
jajnikowych wkrótce po odsadzeniu pro-
siąt. U loch, u których ruja nie wystąpiła 
po odsadzeniu stwierdzono wysoki poziom 
kortyzolu w surowicy, a niski LH. Podawa-
ny w czasie fazy pęcherzykowej cyklu rujo-
wego ACTH skutkował brakiem rui i po-
wstaniem torbieli jajnikowych u  loch (1, 
8, 11, 19, 20).

Glikokortykosteroidy są przyczyną za-
burzeń w  steroidogenezie w  jajnikach, 
w sprzężeniu zwrotnym estrogenów do 
podwzgórza i rytmice wydzielania GnRH 
z podwzgórza oraz powodują niedobór LH 
w wyniku obniżenia wrażliwości przysad-
ki na działanie GnRH. Glikokortykostero-
idy stresowe hamują aktywność enzymów 
zespołu aromatazy i  syntezę estrogenów 
w komórkach ziarnistych pęcherzyków 
jajnikowych. Podwyższają natomiast pro-
dukcję androgenów przez komórki osłon-
ki zwiększając tym samym ich poziom 
we krwi i tkankach (11, 20). Torbielowa-
te zwyrodnienie jajników nie występu-
je natomiast u loch z usuniętymi nadner-
czami, a którym także podawano ACTH. 
ACTH wpływa na uwalnianie gonadotro-
pin z przysadki prawdopodobnie za po-
średnictwem kory nadnerczy (10, 21). Skło-
niło to badaczy do wysunięcia wniosku, że 
nie bezpośredni wpływ ACTH, a kortyzol 
odgrywa rolę w patogenezie torbieli jajni-
kowych (20). Eksperymentalne podawa-
nie ACTH powodowało wzrost poziomu 
nie tylko kortyzolu, ale także progesteronu 
zarówno u loch w laktacji, jak i będących 
w rui oraz u loszek z usuniętymi jajnika-
mi. Poczyniono badania nad progestero-
nem pochodzenia nadnerczowego u loch 

Ryc. 3. Obustronna torbielowatość jajników

Ryc. 4. Torbielowatość jednego jajnika
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z usuniętymi jajnikami, ponieważ okaza-
ło się, że przyczyną torbieli jajnikowych 
mogą być również wysokie dawki proge-
stagenów (5). Progesteron działa poprzez 
mechanizm zwrotny hamujący na przed-
ni płat przysadki, co zaburza uwalnianie 
FSH i LH, a w konsekwencji blokuje owu-
lację i prowadzi do zwyrodnienia torbielo-
watego jajników (8). Wyniki badań wska-
zują, że glikokortykosteroidy i progesteron 
pochodzenia nadnerczowego mogą być 
związane ze zwyrodnieniem torbielowa-
tym jajników u świń. Codzienne iniekcje 
progesteronu lub kortyzolu w czasie fazy 
pęcherzykowej cyklu rujowego powodo-
wały pojawienie się torbieli na jajnikach.

Inną przyczyną może być stosowanie 
egzogennych hormonów w postaci pre-
paratów PMSG i hCG. Podane z zewnątrz 
hormony mogą zakłócać dojrzewanie pę-
cherzyków jajnikowych w wyniku prze-
sunięcia w czasie przez PMSG działania 
LH. Torbiele jajnikowe można wywołać 
sztucznie, stosując gonadotropiny – LH, 
FSH, PMSG i hCG (11). W wyniku nało-
żenia się fizjologicznego procesu wzrostu 
pęcherzyków jajnikowych i działania eg-
zogennych hormonów dochodzi do za-
burzeń cykliczności i powstania torbie-
li jajnikowych.

Przyczyn szuka się także wśród czyn-
ników żywieniowych, bowiem jakikol-
wiek wpływ odżywiania na funkcjonowa-
nie osi podwzgórzowo-przysadkowej może 
mieć swoje konsekwencje w folikulogene-
zie i owulacji. Okazało się, że restrykcyj-
ne żywienie skutkuje spadkiem LH. Bada-
nia wykazały, że jest to raczej rezultat za-
hamowania uwalniania niż zmniejszenia 
syntezy LH, co potwierdzono wykazując 
wysokie stężenie LH w przysadce. Podej-
rzewa się, że wyjaśnienia mechanizmów 
wpływu żywienia na rozród należy raczej 
upatrywać w hamowaniu pulsów wyrzu-
tu GnRH. Czynniki żywieniowe mogą po-
nadto wpływać bezpośrednio na czynność 
jajników. Zaobserwowano, że restrykcyj-
ne żywienie loch w laktacji opóźnia poja-
wienie się rui po odsadzeniu oraz obni-
ża liczbę owulujących pęcherzyków jajni-
kowych. Ogólnie przyjmuje się jednak, że 
w przypadku torbielowatego zwyrodnie-
nia jajników u świń nieprawidłowości ży-
wieniowe nie wywierają istotnego wpły-
wu na rozwój tej choroby. Z pewnym jed-
nakże wyjątkiem, a mianowicie nadmiar 
skarmianego białka, roślin motylkowych 
(estrogeny roślinne), pasz goitrogennych 
(przeciwtarczycowych) może negatywnie 
oddziaływać na przebieg cykli rujowych 
i płodność loch (11).

Hormony związane z przemianą mate-
rii, w tym hormony tarczycy, są łącznikiem 
między metabolizmem a funkcjami rozrod-
czymi. Hormony tarczycy kontrolują prze-
bieg cyklów płciowych, rozwój pęcherzyków 

jajnikowych, proces owulacji oraz funkcje 
sekrecyjne warstwy ziarnistej pęcherzyków. 
Hormony te biorą udział w wydzielaniu go-
nadotropin z przysadki oraz wytwarzaniu 
receptorów gonadotropin w jajnikach (11). 
Choroby tarczycy są związane z szerokim 
spektrum zaburzeń rozrodczych. Konse-
kwencją zaburzeń regulacji na osi tarczyca 
– jajniki są znaczne nieprawidłowości w za-
kresie stężeń hormonów płciowych w suro-
wicy krwi oraz eliminacją charakterystycz-
nych fluktuacji i pików w sekrecji tych hor-
monów w okresie okołorujowym.

Przy ocenie wpływu długości laktacji 
na występowanie torbieli jajnikowych wy-
kazano znacząco częstsze ich występowa-
nie w przypadku okresu karmienia prosiąt 
krótszego niż 14 dni. Wykazano, że lochy, 
od których odsadzono prosięta w ciągu 
kilku godzin po porodzie, częściej dotykał 
problem torbielowatości jajników. W zależ-
ności od wydzielania przysadkowych hor-
monów gonadotropowych laktację można 
podzielić na następujące etapy: 
1)  od porodu do 2–3 dnia po porodzie, 

kiedy ma miejsce zwiększone wydzie-
lanie hormonów gonadotropowych;

2)  od 3 do 14 dnia po porodzie – jest to 
etap obniżonej sekrecji gonadotropin 
(tzw. etap przejściowy) oraz 

3)  etap normalizacji aktywności wydzielni-
czej przysadki od 14 dnia po porodzie. 
Ważne jest, aby regulacja neuroendo-

krynna funkcji jajnika powróciła do stanu 
równowagi umożliwiającego samicy wej-
ście w kolejny cykl reprodukcyjny.

Długość okresu między odsadzeniem 
prosiąt a wystąpieniem pierwszej rui pood-
sadzeniowej u maciory ma także wpływ na 
wystąpienie torbieli jajnikowych. Mianowi-
cie zaobserwowano zwiększone prawdopo-
dobieństwo rozwoju tego zaburzenia u sa-
mic, u których ruja pojawiła się wcześniej 
niż 3 dni po odsadzeniu prosiąt. Zwięk-
szone ryzyko wystąpienia torbieli jajniko-
wych u loch z laktacją trwającą krócej niż 
14 dni czy też okresem między odsadze-
niem a rują krótszym niż 3 dni wiąże się 
z właściwym rozwojem pęcherzyków jaj-
nikowych do rozmiarów przedowulacyj-
nych i produkowaniem przez nie estroge-
nów w wystarczającej do wywołania obja-
wów rui. Niewystarczające ilości LH u tych 
samic wstrzymują owulację prowadząc do 
przekształcenia niewyowulowanych pę-
cherzyków w torbiele. W momencie od-
sadzenia wystarczająca częstotliwość pul-
sacji wyrzutu LH wraz ze zdolnością pę-
cherzyków jajnikowych do reakcji na ten 
hormon są niezbędne do prawidłowego 
wzrostu i owulacji pęcherzyków (1).

W piśmiennictwie można także napo-
tkać sugestie odnośnie do sezonowego wy-
stępowania torbieli jajnikowych (13). Nie-
które badania nad istnieniem związku mię-
dzy występowaniem omawianej choroby 

a porą roku wskazują na nasilenie się tego 
problemu wiosną, co miałoby wiązać się 
z wzrostem temperatury otoczenia i foto-
periodyzmem (11, 14). Jednak nie wszy-
scy autorzy popierają pogląd, że częstotli-
wość występowania torbielowatości jajni-
ków koreluje z porą roku.

Objawy

Torbiele jajnikowe są jedną z wielu przy-
czyn zaburzeń cyklu rujowego u loch po 
odsadzeniu prosiąt (4). Brak patognomicz-
nych objawów stanowi jedną z przyczyn 
trudności w rozpoznaniu torbielowatego 
zwyrodnienia jajników u świń. Chorobie 
tej towarzyszą jedynie nieswoiste objawy, 
jak: brak rui (anoestrus), regularne lub nie-
regularne powtarzanie rui oraz wydłużone 
cykle rujowe (1, 9, 14, 2). Przerwy między-
rujowe w przypadku nieregularnych cykli 
płciowych wynosiły 25 i więcej dni. Praw-
dopodobnie znaczna część klinicznie dia-
gnozowanych przypadków nieregularnych 
rui ma swoje źródło w obecności torbie-
li jajnikowych (1). Lochy z niewielką licz-
bą torbieli na jajnikach mogą zachowywać 
płodność i, co z tym związane, wykazywać 
prawidłowe cykle rujowe. Jednakże i w tym 
przypadku obserwuje się obniżenie liczeb-
ności poszczególnych miotów, jak też ob-
niżenie plenności w skali całego stada, co 
świadczy o niekorzystnym wpływie obec-
ności nawet nielicznych torbieli jajniko-
wych na wyniki reprodukcyjne świń (9). 
Obecność torbieli może nie przeszkadzać 
w owulacji zdrowych pęcherzyków jajniko-
wych, ale ich występowanie może zmniej-
szać liczbę mogących owulować pęcherzy-
ków. U loch mogą wystąpić zmiany w za-
chowaniu, jak nimfomania i urojona ciąża. 
Stwierdzono także występowanie poronień 
za przyczynę, których uznaje się podwyż-
szony poziom estrogenów wytwarzanych 
przez torbiele jajnikowe (1,14). Uważa się, 
że torbiele luteinowe hamują behawior ru-
jowy (anoestrus), natomiast torbiele pęche-
rzykowe powodują występowanie nasilo-
nego zachowania rujowego, nimfomanię.

Torbiele mogą ulec samoistnej atre-
zji w ciągu 15–18 dni, po czym występu-
je normalna, choć opóźniona ruja z owu-
lacją i formowaniem ciałek żółtych. Inne 
torbiele mogą nie ulegać atrezji, natomiast 
są obecne na jajnikach przez 50 dni i dłu-
żej. Możliwy jest powrót właściwej cyklicz-
ności po regresji torbieli, jednak często są 
one zastępowane przez nowo powstałe tor-
biele. Nie wiadomo, czy odpowiedzialne 
za ten proces jest stałe zakłócenie gospo-
darki hormonalnej, czy też wpływ istnieją-
cych torbieli na rozwijające się pęcherzyki 
jajnikowe, które w konsekwencji stają się 
nowymi torbielami (2).

Wykazano istnienie związku między 
liczbą torbieli na jajnikach a występowa-
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niem rui na podstawie oceny makrosko-
powej jajników i zachowania rujowego ma-
cior dotkniętych tą chorobą. Okazało się 
bowiem, że maciory z nielicznymi, poje-
dynczymi torbielami (< 10 torbieli/zwie-
rzę) wykazywały regularny lub zakłócony 
cykl. Natomiast samice z wieloma torbie-
lami (> 10 torbieli/zwierzę) nie wykazywa-
ły rozpoznawalnej zewnętrznie cykliczno-
ści. Badacze zajmujący się tym problemem 
sugerują, że lochy z torbielowatymi jajni-
kami mogą wykazywać prawidłowe cykle 
rujowe i zachodzić w ciążę (1, 10).

Diagnostyka i leczenie

Zaburzenia rozrodcze, w szczególności 
przedłużający się okres między odsadze-
niem a wystąpieniem rui, są dominujący-
mi problemami na fermach trzody chlew-
nej i jednym z powodów, dla których prze-
prowadza się poubojową ocenę narządów 
rozrodczych loch usuniętych z hodowli. 
Ocena poubojowa narządów rozrodczych 
jest sposobem monitorowania problemów 
związanych z rozrodem na fermie (4). Za-
burzenia rozrodcze stanowią około 1/3 
wszystkich przyczyn wybrakowywania tych 
zwierząt. Jednak choroby narządów płcio-
wych są rzadko diagnozowane na podsta-
wie badania klinicznego i samice bez roz-
poznania przyczyny niepłodności zostają 
skierowane do rzeźni (22). Opierając się na 
poubojowej ocenie narządów płciowych 
loch stwierdzono, że u 67,8% zwierząt jaj-
niki były aktywne. Stąd wniosek, że wiele 
samic jest eliminowanych z rozrodu z nie-
rozpoznanych przyczyn lub na podstawie 
błędnie postawionej diagnozy przyczyny 
braku rui u tych zwierząt (4). Najczęściej 
rozpoznania przyczyn niepłodności doko-
nuje się na podstawie objawów zewnętrz-
nych, co często prowadzi do mylnej dia-
gnozy (23).Wynika to z  faktu, że bardzo 
trudno zbadać klinicznie prawidłowość 
narządów płciowych u loch w warunkach 
fermowych. Potencjalnym źródłem infor-
macji o problemach rozrodczych jest więc 
materiał rzeźniany.

Zróżnicowane i nietypowe objawy zwy-
rodnienia torbielowatego jajników oraz 
ograniczone możliwości badania klinicz-
nego narządów płciowych loch utrudniają 
przyżyciową diagnostykę tego zaburzenia. 
Metody, takie jak rektalne badanie jajni-
ków, ultrasonograficzne badanie jajników 
przez odbytnicę, laparoskopia czy laparo-
tomia mogą być wykorzystane w diagno-
styce torbieli jajnikowych, jednak są to 
metody mało przydatne w powszechnej 
praktyce lekarza weterynarii na fermach 
trzody chlewnej (1). Palpacja macicy i jaj-
ników metodą rektalną nie znalazła sze-
rokiego zastosowania ze względu na zbyt 
wąską jamę miedniczną u tych zwierząt. 
Czasami, szczególnie w przypadku małych 

loch, samo włożenie ręki do odbytnicy jest 
niemożliwe (23). Natomiast dwie ostatnie 
metody w przypadku świń mają znacze-
nie doświadczalne i z tego względu prak-
tycznie nie są stosowane. Z wymienio-
nych metod jedynie transrektalna ultra-
sonografia jest oceniana jako dobra do 
obrazowania stanu jajników u świń. Jed-
nak najbardziej użytecznym sposobem 
do diagnostyki stanu jajników u loch jest 
ultrasonograficzna ocena tych narządów 
metodą przez powłoki brzuszne. Ultraso-
nografia pozwala określić wielkość pęche-
rzyków jajnikowych oraz ocenić, czy uległy 
owulacji czy też przetrwały i nadal wzra-
stają przekształcając się w torbiele jajniko-
we (24, 17, 13). W obrazie ultrasonogra-
ficznym torbiele pęcherzykowe widoczne 
są jako nieechogenne struktury z gładką, 
cienką ścianą, natomiast torbiele luteino-
we mają stosunkowo grubszą ścianę i wy-
raźne światło. Rozróżnienie wymienionych 
typów torbieli przy użyciu ultrasonografu 
nie jest jednak łatwe, ponieważ oba rodza-
je tych tworów występują początkowo jako 
cienkościenne, wypełnione płynem struk-
tury (9). Niektóre z torbieli nie są jednak 
rozpoznawane metodą ultrasonograficz-
ną i czasami nie można znaleźć w obra-
zie ultrasonograficznym jajników, szcze-
gólnie ze względu na nadmierne otłusz-
czenie samicy. Należy więc przypuszczać, 
że w pewnych przypadkach ani same tor-
biele, ani też ich liczba czy rodzaj nie są 
możliwe do zobrazowanie metodą ultra-
sonograficzną (9). Mimo powyższego fak-
tu, usg jest dobrą metodą diagnostyczną 
do wczesnego wykrywania torbieli jajni-
kowych i podjęcia decyzji co do ich lecze-
nia (23). W przeszłości możliwość zdia-
gnozowania tej patologii przyżyciowo 
była prawie niemożliwa. W ostatnich la-
tach metoda ultrasonograficzna używa-
na jest coraz częściej w diagnostyce ciąży 
u świń. Torbiele jajnikowe mogą być wy-
krywane przy okazji badania loch w kie-
runku ciąży. Jednakże wykorzystanie ul-
trasonografii w rozpoznawaniu stanów pa-
tologicznych narządów rozrodczych świń 
jest nadal rzadkie (22).

Bardzo trudno zdiagnozować torbiele 
jajnikowe na podstawie badań hormonal-
nych krwi, ponieważ koncentracja proge-
steronu, estradiolu, LH oraz kortyzolu we 
krwi loch ze zwyrodniałymi torbielowato 
jajnikami jest podobna do koncentracji 
tych hormonów u loch będących w fazie 
dioestrus cyklu rujowego. Uważa się jed-
nak, że określenie poziomu progesteronu 
we krwi w połączeniu z badaniem ultra-
sonograficznym jajników pozwala jedno-
znacznie stwierdzić obecność torbieli jaj-
nikowych. Sztucznie wywołanym torbie-
lom towarzyszył wysoki poziom estronu, 
progesteronu, androstendionu i testoste-
ronu i niskie stężenie estradiolu i LH we 

krwi obwodowej. Nieprawidłowości w po-
ziomach hormonów u zwierząt z torbie-
lami jajnikowymi świadczą o zaburze-
niach w steroidogenezie towarzyszących 
tej chorobie (11).

Torbielowate zwyrodnienie jajników 
jest jednostką chorobową trudną nie tyl-
ko pod względem diagnostycznym, ale tak-
że terapeutycznym. Ze względu na straty 
ekonomiczne dąży się do opracowania za-
pobiegawczych sposobów, a także metod 
terapeutycznych (2). Większość opisanych 
dotąd metod leczenia była jednak przepro-
wadzana na niewielkiej liczbie zwierząt 
w warunkach eksperymentalnych, po hor-
monalnej indukcji torbieli. Uzyskane wy-
niki świadczą o niewielkiej skuteczności 
prób leczenia tej choroby (9).

Lochy z wywołanymi doświadczalnie 
torbielami jajnikowymi leczono za po-
mocą GnRH w różnych dawkach i z róż-
nymi skutkami. Próbowano także terapii 
za pomocą hCG w celu wywołania lute-
inizacji torbieli, ale metoda ta okazała się 
nieprzydatna w praktyce. Z dobrym skut-
kiem stosowano podanie preparatów hCG 
do torbieli po uprzedniej laparotomii. Nie 
uzyskano natomiast pożądanego skutku 
w postaci luteinizacji torbieli po parente-
ralnym podaniu hCG. Poczyniono także 
próby terapii z wykorzystaniem prostaglan-
dyny PGF2α. Pozytywny efekt zanotowano 
po podaniu jej lochom z dużymi torbielami 
jajnikowymi, natomiast stwierdzono brak 
takiego skutku w przypadku występowania 
małych torbieli. Prawdopodobną przyczy-
nę różnego działania PGF2α należy upatry-
wać w stopniu luteinizacji torbieli (9). Już 
wcześniej stwierdzono, że działanie PGF2α 
uzależnione jest od występowania luteini-
zacji ściany torbieli. W terapii omawiane-
go zaburzenia wykorzystywano także gli-
kokortysteroidy, ale bez znaczących suk-
cesów (2, 9).

W ostatnich latach obserwuje się nasi-
lenie występowania chorób jajników w ho-
dowli loch. Brak odpowiedniej metody te-
rapeutycznej prowadzi do dużych strat 
ekonomicznych hodowców trzody chlew-
nej (25). Należy dodać, iż w dalszym ciągu 
istnieje mało informacji na temat etiologii, 
diagnostyki i patogenezy zaburzeń czyn-
nościowych jajników u loch (17).

Konsekwencje ekonomiczne w hodowli 
trzody chlewnej

Torbiele jajnikowe są istotną przyczyną 
obniżenia efektywności i strat ekonomicz-
nych w chowie zwierząt. Zaburzenia płod-
ności na tle tej choroby są jednym z głów-
nych czynników prowadzących do usunię-
cia loch z hodowli. Szacuje się, bowiem, 
że stanowią 27–34% przyczyn wybrako-
wywania loch. Torbiele jajnikowe, mimo 
iż nie zawsze powodują brak rui i trwałą 
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niepłodność, są źródłem obniżonej płodno-
ści u loch fermowych, prowadzą do zmniej-
szenia liczebności miotów oraz pogorsze-
nia wskaźników rozrodczych (10).

Brak nowszych badań nad znaczeniem 
zespołu torbieli jajnikowych w hodowli 
świń. Większość dotychczasowych badań 
była przeprowadzona u loszek po ekspe-
rymentalnej indukcji zwyrodnienia tor-
bielowatego jajników, tymczasem znaczna 
część przypadków pojawia się u starszych 
loch wieloródek i zazwyczaj prowadzi do 
ich brakowania.
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Piroplazmoza (babeszjoza) koni jest cho-
robą przenoszoną przez kleszcze, na 

którą zapadają zwierzęta koniowate (ko-
nie, osły, muły, zebry). Choroba ta wywo-
ływana jest przez dwa gatunki pierwotnia-
ków: Babesia caballi i Theileria equi (opi-
sywana także jako Babesia equi), należące 
do typu Apicomplexa i rzędu Piroplasmida.

Babesia caballi i Theileria equi wystę-
pują endemicznie w rejonach o klimacie 
tropikalnym i subtropikalnym: w Afryce, 
w południowych regionach Azji, w Ame-
ryce Południowej i Środkowej i niektórych 
rejonach południowych Stanów Zjedno-
czonych Ameryki. Pasożyty te stwierdza 
się także w Europie Południowej i Połu-
dniowo-Wschodniej, w Australii, Japonii, 
Wielkiej Brytanii, Irlandii, ale nie występu-
ją tam endemicznie. Według danych OIE 
w 2008 r. 27 krajów zgłosiło przypadki piro-
plazmozy koni (1). W Polsce pierwszy przy-
padek piroplazmozy u konia potwierdzony 

został badaniem PCR przez Adaszka i Wi-
niarczyka w 2008 r. (2). Poprzez analizę se-
kwencji uzyskanego produktu PCR auto-
rzy wykazali, że koń zarażony był pierwot-
niakiem z gatunku B. equi.

Biologia pasożyta

Babesia caballi to pierwotniak stwierdza-
ny w krwinkach czerwonych. Ma kształt 
gruszkowaty, wymiary 2,5–5 × 2 μm, lub 
ameboidalny, wymiary 1,5 × 3 μm. Posta-
cie gruszkowate występują często parami, 
połączone węższymi końcami.

Theileria equi (Babesia equi) jest małym 
pierwotniakiem, długości ok. 2 μm, stwier-
dzanym w erytrocytach, a także w krwin-
kach białych w postaci ameboidalnych 
tworów, rzadziej gruszkowatych. W ery-
trocytach często występują 4 pierwotniaki 
układające się w charakterystyczny kształt 
„krzyża maltańskiego”.

Piroplazmoza koni
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The aim of this paper was to describe some impor-
tant aspects of equine piroplasmosis. This is one 
of the most important tickborne protozoal diseas-
es of horses and other equids worldwide. The caus-
ative agents, Babesia caballi and Theileria equi, oc-
cur mainly in tropical and subtropical areas but glo-
bal transport of horses facilitates spreading of this 
disease also to regions of moderate climate. B. ca-
balli and T. equi are the protozoal parasites trans-
mitted by blood-sucking ticks. These primary, defin-
itve hosts become infected while feeding on dis-
eased horses – secondary, intermediate hosts for 
these protozoans. Clinically equine piroplasmosis 
is characterized by acute or chronic syndromes. To 
prevent and to resist the introduction of infected, 
symptomless carrier animal, restricted regulatory 
import rules are established by some countries. To 
complete the procedure for imported horses, they 
require serological examination with CFT, ELISA 
(cELISA) and IF assays.

Keywords: equine piroplasmosis, pathogenesis, 
 diagnosis, treatment, control.

Prace poglądowe

977Życie Weterynaryjne • 2010 • 85(12)


