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Praca oryginalna Original paper

W³ókniakogruczolak gruczo³u sutkowego kotek
(fibroadenoma, mammary fibroepithelial hyperplasia)
jest niez³o�liwym rozrostem elementów gruczo³owych
i tkanki w³óknistej gruczo³u mlekowego wystêpuj¹-
cym u m³odych kotek. Objawy choroby obserwuje siê
czêsto u zwierz¹t poni¿ej pierwszego roku ¿ycia, po
pierwszych rujach, tak¿e po wczesnym zastosowaniu
antykoncepcji gestagenami. Przyjmuje siê, ¿e niepra-
wid³owy, nadmierny rozwój tkanek gruczo³u jest wy-
nikiem podwy¿szonego poziomu progesteronu, choæ
mechanizm nie jest do koñca poznany. Rozrosty gru-
czo³ów pojawiaj¹ siê po rui, w trakcie trwania ci¹¿y
fizjologicznej lub urojonej, a tak¿e u zwierz¹t, u któ-
rych podawano progestageny w celu zahamowania
cyklu rujowego. U suk zmiany o charakterze w³óknia-
kogruczolaka wystêpuj¹ do�æ rzadko, choæ obserwo-
wano je w trakcie trwania ci¹¿y urojonej. U kotek w ty-
powej postaci procesy rozrostowe obejmuj¹ zwykle
dwie listwy gruczo³ów sutkowych (1, 6). Dochodzi do
obrzmieñ gruczo³ów, pocz¹tkowo niebolesnych bez
cech zapalenia, o konsystencji twardej do ciastowatej
z wyczuwalnymi torbielami, niekiedy z br¹zow¹ wy-
dzielin¹ z brodawek sutkowych (ryc. 1). W d³u¿szym
przebiegu schorzenia do zmian mog¹ do³¹czaæ siê ura-
zy i stany zapalne (ryc. 4). Histologicznie dochodzi do
proliferacji nab³onka przewodów mlecznych oraz ko-
mórek mioepitelialnych, obrzêku pod�cieliska gruczo³u
oraz rozplemu tkanki ³¹cznej miêdzyzrazikowej (2).

Mo¿na wyró¿niæ dwie formy w³ókniakogruczolaka:
rozsian¹ w postaci proliferacji w tkance gruczo³owej,
charakterystyczn¹ dla dzia³ania endogennego proge-
steronu oraz formê w postaci brodawkowego bujania
z przewodów mlecznych, znamienn¹ dla terapii pro-
gestagenami (4). Diagnostyka schorzenia opiera siê na
badaniu klinicznym (u wiêkszo�ci kotek objawy s¹
charakterystyczne), które w niektórych przypadkach
wymaga potwierdzenia biopsj¹ cienkoig³ow¹ lub ba-
daniem histopatologicznym wycinka gruczo³u. W diag-
nostyce ró¿nicowej nale¿y braæ pod uwagê zmiany
o charakterze nowotworowym i zapalenie gruczo³u sut-
kowego.

W³ókniakogruczolak mo¿e cofaæ siê w sposób spon-
taniczny. Powszechnie stosowan¹ metod¹ jest owariek-
tomia jako zabieg usuwaj¹cy z organizmu �ród³o pro-
gesteronu. Po zabiegu zmiany cofaj¹ siê po up³ywie
3-4 tygodni, pod warunkiem, ¿e choroba by³a wywo-
³ana spontanicznie bez udzia³u egzogennych gestage-
nów. Usuniêcie jajników nie zawsze powoduje remi-
sje, gdy w³ókniakogruczolak jest efektem stosowania
gestagenów w szczególno�ci o przed³u¿onym dzia³a-
niu. W niektórych przypadkach skuteczna mo¿e byæ
terapia z u¿yciem testosteronu. W ostatnich latach
w leczeniu tego schorzenia zaczêto u¿ywaæ antygesta-
genów, zwi¹zków blokuj¹cych receptory progestero-
nowe w tkankach docelowych dla tego hormonu. Po-
winowactwo antygestagenów do receptora progeste-

W³ókniakogruczolak kotek
� leczenie antygestagenami

ZDZIS£AW BORYCZKO, S£AWOMIR GIZIÑSKI, TOMASZ SEWERYN, HARTWIG BOSTEDT*

Zak³ad Rozrodu Zwierz¹t Katedry Nauk Klinicznych Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej SGGW,
ul. Nowoursynowska 159 C, 02-787 Warszawa

*Klinika Po³o¿nictwa, Ginekologii i Andrologii Ma³ych i Du¿ych Zwierz¹t Uniwersytetu im. Justusa Liebiga,
Frankfurter Str. 106 D-35392 Giessen

Boryczko Z., Giziñski S., Seweryn T., Bostedt H.

Feline fibroepithelial hyperplasia of mammary gland: antigestagens therapy
Summary

Mammary fibroepithelial hyperplasia (fibroadenoma) is a non-malignant lesion of the mammary gland,
occurring in young female felines as a result of overproduction of progesterone or the use of gestagens. This
disease is characterized by an increase in the size of several or all mammary glands which are enlarged and
accompanied by pain, often with mastitis. In three cases of feline fibroepithelial mammary gland hyperplasia
(two spontaneous and one after depo-gestagens treatment) antigestagen (alepristone) was used. The results
obtained suggest that progesterone receptor blockers should be the first active drug treatment for cats
with fibroadenomatosis because this encourages speedy remission of lesions and does not influence the cats�
fertility as was the case with previous therapy methods.

Keywords: cat, mammary gland, fibroadenoma



Medycyna Wet. 2006, 62 (1) 63

ronowego u kotów jest 9-krotnie silniejsze ni¿ endo-
gennego progesteronu i ma charakter odwracalny (3).
Zawi¹zanie receptora progesteronowego w gruczole
mlekowym mo¿e hamowaæ ró¿nicowanie pêcherzy-
ków mlecznych i przewodów wyprowadza-
j¹cych oraz rozrost pod�cieliska gruczo³u. To
dzia³anie antygestagenów wykorzystuje siê
w leczeniu w³okniakogruczolaka.

Opis przypadków
Terapiê zastosowano u 3 kotek rasy europejskiej

z w³ókniakogruczolakiem zdiagnozowanym na pod-
stawie badania klinicznego. Zwierzêta by³y w wieku:
11 miesiêcy (ryc. 1), 18 miesiêcy (ryc. 2) i 2 lata.
U dwóch pierwszych kotek zmiany wyst¹pi³y po rui
w okresie dioestrus, u najstarszej kotki w 2 tygodnie
po iniekcji d³ugo dzia³aj¹cego progestagenu. U wszyst-
kich kotek zastosowano aglepriston (Alizine-Virbac).
U 11-miesiêcznej kotki w dawce 10 mg/kg, co 3. dzieñ
czterokrotnie, u 18-miesiêcznej dawkê 5 mg/kg przez
kolejnych 5 dni, u najstarszej 5 mg/kg raz w tygodniu
przez kolejne 3 tygodnie. Wszystkie zwierzêta przez
pierwszych kilka dni terapii otrzymywa³y os³onowo
amoksycylinê.

U leczonych kotek nast¹pi³o wyra�ne zmniejszenie
gruczo³ów sutkowych. Najszybciej remisja nast¹pi³a
u kotki 11-miesiêcznej otrzymuj¹cej dawkê 10 mg/kg,
co 3 dni (ryc. 3). Po 2 iniekcjach obrzêk gruczo³ów

zmniejszy³ siê o po³owê.
U kotki otrzymuj¹cej prepa-
rat codziennie w dwa tygo-
dnie po ostatniej iniekcji za-
notowano ca³kowit¹ inwolu-
cjê gruczo³u (ryc. 4). Najwol-
niej remisja nastêpowa³a
u kotki, u której w³ókniako-
gruczolak by³ wynikiem po-
dania gestagenów. Potwier-
dza to dane z pi�miennictwa,
terapia w³ókniakogruczolaka
po podaniu d³ugo dzia³aj¹-
cych, gestagenów z zastoso-
waniem antygestagenów po-
winna byæ kontynuowana
przez ca³y okres dzia³ania
progestagenów, gdy¿ zbyt
wczesne porzucenie terapii

mo¿e prowadziæ
do wznowy (5, 6).

Reasumuj¹c,
nale¿y stwier-
dziæ, i¿ antyge-
stageny powinny
staæ siê lekiem
z wyboru do le-
czenia w³óknia-
kogruczo laka
u kotek. Przema-
wia za tym du¿a
skuteczno�æ tera-
pii oraz skutków
ubocznych. M³o-
de, u których wy-
st¹pi w³ókniako-
gruczolak, nie
musz¹ byæ pod-

dawane sterylizacji i zachowuj¹ zdolno�æ do rozrodu.
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Ryc. 1. W³okniakogruczolak pachwinowych gru-
czo³ów sutkowych; po rui, stan przed leczeniem

Ryc. 2. W³ókniakogruczolak wszyst-
kich gruczo³ów u 18-miesiêcznej kotki

Ryc. 3. Wyra�ne zmniejszenie siê wielko�ci gruczo-
³ów po podaniu drugiej dawki aglepristonu u kotki
z ryc. 1

Ryc. 4. Ca³kowita remisja zmian u 18-miesiêcznej
kotki w dwa tygodnie po zakoñczeniu leczenia agle-
pristonem


