
Powszechnie wiadomo, że podstawą w osiąganiu 
dobrych wyników w hodowli bydła mlecznego jest 

płodność krowy. Uzyskane w ostatnim dwudziestoleciu 
wyniki badań mikroskopowych narządów rozrodczych 
i gruczołu mlekowego krów mlecznych eliminowanych 
z hodowli z powodu chorób tych narządów pozwala-
ją na przedstawienie pewnego podsumowania o cha-
rakterze zmian patologicznych występujących w jaj-
nikach, macicy i gruczole mlekowym.

By poznać patogenezę chorób rozwijających się w jaj-
nikach krowy, konieczna jest znajomość interakcji za-
chodzących między wszystkimi komórkami gonady. 
Wiadomo bowiem, że prawidłowe funkcjonowanie jaj-
ników jest uwarunkowane prawidłowym metabolizmem 
nieuszkodzonych komórek całej gonady. Jak wynika 
z badań własnych, poszczególne typy komórek jajni-
ka są w różnym stopniu wrażliwe na działanie czyn-
nikow chorobotwórczych. Nie zmienia to jednak fak-
tu, że uszkodzenie komórek jednej ze struktur jajnika 
jest powodem występowania zaburzenia czynności ca-
łej gonady. Pierwotne uszkodzenie jajnika najczęściej 
stwierdza się w badaniu mikroskopowym struktury 
gonady. Zaburzenia czynnościowe natomiast mani-
festują się objawami klinicznymi w póżniejszych fa-
zach choroby. Przykładem może być obecność torbieli 
jajnikowych lub zmiany nowotworowe.

W niniejszym artykule zostaną omówione typy 
zmian patologicznych stwierdzone w jajnikach krów 
mlecznych, u których równocześnie były obecne w ma-
cicy zmiany chorobowe charakterystyczne dla ade-
nomiozy/endometriozy. Ten typ uszkodzenia maci-
cy występował u badanych krów w różnym stopniu 
nasilenia, co stanowiło odbicie czasu trwania proce-
su chorobowego. Równocześnie adenomioza/endome-
trioza macicy była dowodem na obecność, najczęściej 
niejawnych klinicznie, zaburzeń w równowadze hor-
monów płciowych. W tej sytuacji, opisane niżej, róż-
ne typy zmian patologicznych rozwijające się w struk-
turze komórkowej jajników tych krów można wiązać 
z obecnością u krowy endokrynopatii odpowiedzial-
nej za rozwój choroby macicy.

Wiedza na temat patologii komórkowej jajników krów 
mlecznych jest dość skąpa. Wynika to z bardzo nie-
licznych wykonywanych w tym zakresie badań nauko-
wych. Równocześnie rozpoznawanie chorób jajników 
krowy ogranicza się głównie do wyników badania kli-
nicznego. W ten sposób wymyka się możliwość obser-
wacji dynamiki rozwijających się w jajnikach procesów 
chorobowych, wraz z tak bardzo istotną dla zachowa-
nia prawidłowej czynności interakcją między poszcze-
gólnymi typami komórek gonady. Na przykład, w pa-
togenezie powstawania torbieli pęcherzykowych wiele 
mówi się o chorobotwórczym działaniu różnorodnych 

czynników egzogennych, podczas gdy fundamental-
ną rolę w zaburzeniu procesu oogenezy oraz folikulo-
genezy i formowaniu ciałka żółtego odgrywa mikro-
środowisko gonady, funkcja komórek, które tworzą to 
mikrośrodowisko. Naturalnie, pierwotne uszkodze-
nie komórek mikrośrodowiska gonady może stano-
wić efekt działania zarówno czynników pochodzenia 
endogennego, jak i egzogennego.

Niżej zostaną przedstawione różne typy uszkodze-
nia struktury komórkowej jajników krów mlecznych, 
o których występowaniu powinien wiedzieć lekarz kli-
nicysta. Głębsza znajomość rozwijających się w jajni-
kach procesów chorobowych, które w fazie początko-
wej są trudne lub całkiem niemożliwe do rozpoznania 
w badaniu przyżyciowym mogą stanowić podstawę do 
rokowania zdolności krowy mlecznej do rozrodu. Na-
leży podkreślić, że we wczesnych fazach choroby po-
wszechnie stosowane metody badania klinicznego nie 
dają prawidłowej odpowiedzi o stanie zdrowia gonad. 
Zmiany chorobowe nasilają się w miarę upływu czasu, 
a stosowane metody terapii są nieskuteczne.

Na temat torbieli jajnikowych istnieje obszerna lite-
ratura fachowa, mająca swój początek w końcu XIX wie-
ku. W tym opracowaniu zostanie przedstawiony nowy 
aspekt patogenezy, zarówno dotyczący torbieli na-
błonkowych, jak i torbieli pochodzenia pęcherzykowe-
go. Dysponując dużym materiałem badawczym doty-
czącym zespołu chorobowego, jakim jest adenomioza/
endometrioza krów mlecznych, można sugerować, że 
u tych zwierząt oba typy tobieli stanowią wynik pato-
logicznej, niezrównoważonej stymulacji hormonalnej 
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wywieranej na komórki gonady. W przypadku komórek 
nabłonkowych gonady (są to komórki nabłonka jajnika 
oraz sieci jajnika) – z uwagi na obecność receptorów 
dla hormonów jajnikowych – równowaga (homeosta-
za) w zachowaniu się tych komórek ulega zaburzeniu. 
Wyraża się to w postaci rozrostu, powstawaniu tor-
bieli, a także metaplazji nowotworowej (1). Natomiast 
uszkodzenie procesu oogenezy, folikulogenezy, owu-
lacji i formowania ciałka żołtego może stanowić wynik 
pierwotnego uszkodzenia funkcji komórek mikrośro-
dowiska gonady. Sugestia ta nasuwa się w wyniku ob-
serwacji jajników krów z zespołem chorobowym ade-
nomiozy/endometriozy.

Torbiele wywodzące się z nabłonka okrywowego go-
nady stanowią dalszy etap choroby, w której dochodzi 
do patologicznej stymulacji indukującej proliferację 
tych komórek. Ten typ zmian patologicznych w da-
nym materiale był rzadko stwierdzany.

Natomiast w zespole adenomiozy/endometriozy 
krów mlecznych powszechnie występowały zmiany 
patologiczne w strukturze komórkowej sieci jajników. 
Sieć jajnika jest strukturą o bardzo małych rozmiarach, 
z łatwością może nawet zostać pominięta w badaniu 
mikroskopowym wycinka tkanki gonady. Szczegółowe 
omówienie budowy, funkcji oraz znaczenia sieci jajni-
ka dla zachowania prawidłowej funkcji gonady zostało 
przedstawione w poświęconych temu zagadnieniu pu-
blikacjach (1, 2). Uwzględniając powszechnie przyję-
tą rolę komórek sieci jajnika w regulacji prawidłowego 
przebiegu mejozy w jajniku, wyniki przeprowadzonych 
obserwacji pozwoliły na wykazanie związku między 
uszkodzeniem struktury sieci jajnika a powstawaniem 
ognisk ziarniszczaka. Fakt ten dokumentuje o możli-
wość rozwoju tego typu nowotworu w jajnikach jako 
wynik pierwotnego uszkodzenia komórek sieci jajnika.

Ziarniszczak to jeden z najlepiej poznanych i naj-
częściej występujących nowotworów w jajnikach róż-
nych gatunków ssaków. Należy jednak zaznaczyć, że 
w badaniu klinicznym jest stwierdzany, kiedy osiąga 
duże rozmiary i powoduje znaczną deformację budo-
wy anatomicznej gonady. W omawianych przypadkach, 
w jajnikach krów, ogniska ziarniszczaka były bardzo 
małych rozmiarów, widoczne wyłącznie na poziomie 
obrazu mikroskopowego wycinka gonady. Związek 
występowania uszkodzenia struktury sieci jajników 
wraz z pojawianiem się ognisk ziarniszczaka sugeru-
je korelację w patogenezie rozwoju tych zmian. Zja-
wisko to nie zostało dotychczas opisane w literaturze 
fachowej, zarówno u krów, jak i w gonadach kobiety 
i innych ssaków.

PEComa, to zupełnie nieznany dotychczas w jaj-
nikach krów mlecznych typ nowotworu. Nowotwo-
ry te niedawno zostały sklasyfikowane w patologii 
człowieka (3). PEComa jest stwierdzana między in-
nymi w narządach rozrodczych u kobiet, podobnie jak 
to obserwowano w badanym materiale pochodzącym 
od krów chorych na adenomiozę/endometriozę (pra-
ca w przygotowaniu do druku). W przypadku wystę-
powania PEComa w jajnikach, podobnie jak to miało 
miejsce w zniarniszczakach oraz gruczolakach i rakach 
wywodzących się z sieci jajników, tkanka nowotwo-
rowa nie wykraczała poza torebkę jajnika i nie powo-
dowała odkształcenia anatomicznej budowy gonady. 

To oczywisty powód trudności w przyżyciowym roz-
poznawaniu tych rozrostów nowotworowych. W od-
różnieniu od wyżej opisanych typów nowotworów, 
w przypadku PEComa nie są bliżej poznane czynni-
ki, które indukują rozrost nowotworowy i metapla-
zję komórek nabłonkowatych, z których te guzy się 
wywodzą. Biorąc pod uwagę fakt, że omawiane no-
wotwory w jajnikach rozwijają się w związku endo-
krynopatią odpowiedzialną za występowanie u krowy 
 adenomiozy/endometriozy – może nasuwać się suge-
stia, że hormony płciowe mają swój udział w rozwoju 
tego patologicznego procesu. Występowanie PEComa 
w jajnikach opisano u kobiety z tym samym zespołem 
chorobowym (4). Dodatkowym argumentem przema-
wiajacym za pewną rolą hormonów w rozwoju  PEComa 
jest fakt, że komórka nabłonkowata jest zmodyfiko-
wanym makrofagiem, a makrofagi cechuje obecność 
receptorów dla hormonów jajnikowych.

Podsumowanie

Przedstawiony przegląd typów zmian patologicznych 
rozwijających się w jajnikach krów mlecznych cho-
rych na adenomiozę/ednometriozę zwraca uwagę na 
bardzo istotny fakt, że te procesy chorobowe toczą się 
w sposób niejawny klinicznie, bez możliwości wyko-
nania rozpoznania metodami badań przyżyciowych 
zwierzęcia. Należy podkreślić, że opisane zmiany pa-
tologiczne rozwijały się w jajnikach w warunkach wy-
stępowania u krowy zaburzeń w równowadze hormo-
nów płciowych, których wynikiem była adenomioza/
endometrioza macicy.

Przedstawione typy zmian patologicznych stwier-
dzone w jajnikach w badaniach własnych stanowią 
dotychczas nieznane choroby gonad krów mlecz-
nych. Dotyczy to występowania zmian patologicznych 
w strukturze komórkowej sieci jajnika w przypadkach 
opisywanej endokrynopatii. W badanym materiale moż-
na było zauważyć związek między obecnością zmian 
patologicznych w sieci jajnika i występowaniem mi-
kroskopowej wielkości ognisk ziarniszczaka. Można to 
tłumaczyć tym, że sieć jajnika poprzez wpływ na prze-
bieg mejozy w jajniku bierze także udział w regulacji 
procesu oogenezy i folikulogenezy.

 PEComa w jajnikach krów chorych na adenomiozę/
endometriozę stanowi dotychczas nieopisany w litara-
turze fachowej typ nowotworu, który z kolei był stwier-
dzany w jajnikach kobiet chorych na endometriozę (4).

Jakie jest praktyczne znaczenie znajomości opisa-
nych zmian patologicznych w jajnikach krów mlecz-
nych? Po pierwsze, należy mieć świadomość, że mogą 
to być zmiany nieodracalne, narastające w czasie, któ-
re prowadzą do niepłodności. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że w tej grupie krów, to jest chorych 
na adenomiozę/endometriozę, uszkodzenie struktury 
komórkowej gonad jest wynikiem działania chorobo-
twórczego pierwotnie występujących u krowy zabu-
rzeń hormonalnych. W ten sposób choroby jajników 
wpisują się w pewien zespół chorobowy wraz z maci-
cą i gruczołem mlekowym.

Wskazaniem do dalszych badań jest konieczność 
opracowania metod pozwalających na wykrywanie i eli-
minację za stada tych krów, które są bezobjawowymi 
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„nosicielami” zaburzeń w równowadze hormonów, 
i które prowadzą do rozwoju wspomnianych chorób 
jajników, macicy i gruczołu mlekowego.

Ponieważ działanie chorobotwórcze wyżej wspo-
mnianej, bliżej nieokreślonej, endokrynopatii znaj-
duje swoje odbicie w wielonarządowym uszkodzeniu 
wrażliwych komórek – najbardziej dostępne jest ba-
danie stanu zdrowia macicy krowy. W związku z tym 
można zaproponować wykonywanie biopsji macicy 
krowy w kierunku poszukiwania obecności zmian pa-
tologicznych, które rozwijają się w części funkcjonal-
nej błony śluzowej równocześnie z charakterystyczną 
dla adenomiozy/endometriozy proliferacją gruczo-
łów podstawowych błony śluzowej w głębokich war-
stwach ściany macicy widocznych w badaniu całego 
wycinka narządu (6).
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Prowadzona od 1993 r. na terenach zachodniej Polski 
doustna immunizacja lisów wolno żyjących prze-

ciw wściekliźnie, rozszerzona w 2002 r. na teren całe-
go kraju, pomimo dość wysokich kosztów, już od sa-
mego początku wpłynęła istotnie na liczbę przypadków 
występowania wirusa, zarówno u zwierząt dzikich, jak 
i domowych. W okresie kiedy akcją szczepień objęto cały 
kraj, stwierdzonych zostało 1214 przypadków wściek-
lizny u zwierząt, z czego 152 przypadki choroby wystą-
piło u zwierząt domowych, a połowa z nich dotyczy-
ła kotów. U zwierząt dzikich wściekliznę stwierdzano 
głównie u lisów wolno żyjących, łącznie 890 przypad-
ków. W kolejnych latach, pomimo występowania fluktu-
acji, liczba stwierdzanych przypadków wykazywała ten-
dencję spadkową. Stan taki utrzymywał się do 2009 r., 
kiedy na terenie kraju stwierdzono tylko 8 przypadków 
wścieklizny, z czego 6 u lisów wolno żyjących. Rokrocz-
nie spadająca liczba stwierdzeń wirusa oraz brak jego 
występowania w niektórych województwach wpłynęły 
na zmniejszenie liczby akcji immunizacyjnych. Uwa-
runkowane to było faktem, że w przypadkach, gdy na 
terenie danego województwa nie stwierdza się wściek-
lizny przez dwa kolejne lata, prowadzona jest wyłącz-
nie akcja szczepień wiosennych. Obniża to dość istot-
nie związane z tym koszty (1, 2, 3, 4, 5, 6).

W pracy dokonano analizy występowania i roz-
mieszczenia przestrzennego wirusa wścieklizny w Pol-
sce w 2018 r.

W 2018 r. na terenie całego kraju stwierdzono 9 przy-
padków wścieklizny, wyłącznie u zwierząt dzikich, 
co stanowiło o jeden przypadek mniej w porównaniu 
z 2017 r. Cztery przypadki wystąpiły u lisów wolno ży-
jących, zaś pięć kolejnych u nietoperzy. Rozmieszczenie 

przestrzenne stwierdzonych przypadków wirusa u li-
sów wolno żyjących wskazuje, że nadal rejonem, gdzie 
jeszcze występuje rezerwuar wirusa u lisów są tereny 
południowo‑wschodniej i południowej Polski (ryc. 1). 
Z kolei wściekliz nę u nietoperzy stwierdzono w woje-
wództwach wschodniej i północno‑wschodniej części 
kraju oraz w Wielkopolsce.

Podsumowanie

Przedstawiona sytuacja stanu epizootycznego wściek-
lizny u zwierząt na terenie kraju w 2018 r. wskazuje, 
że występuje rokroczny spadek liczby stwierdzanych 
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This paper presents the epizootic situation of rabies in Poland, in 2018. During 
this year, 9 cases of rabies were identified in the whole country. There were four 
cases of rabies in free-living foxes. Two cases in the province of Lublin, one 
in Malopolska and one in Subcarpathian province. So, similarly as in previous 
years, they have occurred in the south-eastern part of Poland. The remaining 
five cases of rabies were recognized in bats. There were three cases in Lublin, 
Podlasie and Warmia-Masuria provinces and two cases in Wielkopolska province. 
The total number of rabies cases is only nine, but it is quite alarming to identify 
five cases in bats that can be both reservoir and vector of transmission of the 
virus, in various parts of the country.
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