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Wstęp: Torbiele pęcherzykowe na jajnikach  powstają na skutek zaburzeń hormonalnych  osi podwzgórze – 

przysadka- jajnik . Powodują one zmianę kształtu oraz dysfunkcje gonady (1).  Najczęściej dotyczą suk starszych, 

ale mogą również dotyczyć samic młodszych. Czynne hormonalnie torbiele wydzielają hormony płciowe, które 

odpowiedzialne są m.in za występowanie zmian podobnych do przedłużającej się rui (1, 2). 

Materiał I Metody: Suka hodowlana rasy pinczer średni, w wieku 6 lat, została dostarczona do Gabinetu 

Weterynaryjnego VERA w Sandomierzu, z powodu przedłużającego krwawienia z dróg rodnych, utrzymującego 

się ok 80 dni. Z wywiadu ustalono, iż samica  w przeszłości dwukrotnie rodziła, dotychczasowe cykle rujowe były 

regularne (co 6 m-c y), suka wykazywała tolerancję na samców. Przeprowadzone badanie kliniczne wykazało 

znaczny obrzęk sromu oraz wodnisto-krwisty wypływ z  dróg rodnych. W badaniu waginoskopowym stwierdzono 

obrzęk i przekrwienie błony śluzowej pochwy oraz pochwy właściwej, Badanie cytologiczne wymazu z pochwy 

wykazało obecność licznych komórek powierzchownych jądrzastych oraz liczne erytrocyty. Badanie 

morfologiczne i biochemiczne krwi nie wykazało odchyleń od norm uznanych za fizjologiczne dla psów. Badanie 

USG  j. brzusznej wykazało obecność obu niejednorodnych jajników z  pojedynczymi zmianami aechogenicznymi 

o średnicy 0,5-0,7 cm, rogi macicy o szerokości 0,8 cm o pogrubiałym endometrium z obecnością torbieli średnicy 

ok 0,3 cm. Oznaczenia hormonów płciowych wykazały stężenie estrogenu  44,73 pg/ml, progesteronu - 0,96 

ng/ml. Na podstawie badania klinicznego i badań dodatkowych oraz na wyraźną prośbę właściciela sukę poddano 

farmakologicznemu leczeniu torbielowatości jajników. Przed przystąpieniem do terapii poinformowano 

właściciela o ryzyku związanym z podawaniem leku. Terapia farmakologiczna polegała na podaniu suce 

gonadotropiny kosmówkowej (hCG), trzykrotnie, w odstępach co 24 godziny. Po każdej iniekcji właściciel 

przebywał w gabinecie przez okres 30 minut, w celu monitorowania stanu ogólnego pacjenta. Po zastosowanym  

leczeniu zalecono natychmiastową wizytę w gabinecie w przypadku występowania jakichkolwiek objawów 

niepokojących właściciela. Po 2 tygodniach od ostatniej iniekcji przeprowadzono badanie kontrolne, które  

wykazało znacznie mniejszy obrzęk sromu, brak wypływu z dróg rodnych, surowicze stężenie estrogenu wynosiło 

17,7pg/ml, badanie ultrasonograficzne wykazało brak obecności cyst na jajnikach.

Wnioski: Torbiele pęcherzykowe jajników są częstą przyczyną zaburzeń płodności u suk. Objawy kliniczne 

które im towarzyszą wynikają są z wydzielania przez nie estrogenów, których długotrwałe oddziaływanie może 

prowadzić do wielu powikłań (2). W wiele przypadkach torbieli jajnikowych zawsze należy brać pod uwagę fakt, iż 

leczenie farmakologiczne nie przyniesie pożądanego efektu. Wówczas jedyną metodą terapii jest chirurgiczne 

usunięcie macicy i jajników. 
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