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Artykuł plzeglądowy Review

Blokery receptorów p]Ogesteronu (antygestageny)
oruz ich zastosowanie w ]ołOdzae małych zwieruąl
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Progesteron jest hormonem steroido\^rym o istotnym
znaczóntu dla regulacji wielu procesów fizjologicz-
nych, jak też powstawania ltcznych zaburzęń proce-
sów rozrodczych u psów i kotów. Eliminacja oddzia-
ływania progesteronu na tkanki i organy docelowe jest
kluczowym mechanizmem terapii wielu zaburzeń,
a takżę biotechnicznych metod sterowania procesami
rozrodu. Najczęściej odbywa się to poprzez hamowa-
nie funkcji ciakażókego, jednakże supresjajego czyn-
ności jest u tych gafunkow niezwykle trudna. Wynika
to z odmiennego niż u innych zwierzą| nie poznane-
go jeszcze do końca procesu luteolizy (13,20,23).
Dllżą szansę na przełamanie tej bariery dają substan-
cj e b lokuj ąc e re c eptory pro ge steron u, nazry ane anĘ -
g e sta g enam i. Zw iązki te łąc zą s i ę z w ewn ątr zkomor -
kowymi miejscami wiążącymi progesteronu bez wy-
woĘwania reakcji tkankowej typowej dla tego hor-
monu, bowiem nie indukują one procesu transkrypcji
(I7 , 2I), W medycynie ludzkiej są stosowane j ako śro-
dek wczesnoporonny, w weterynarli zaś mają ogrom-
nąprzy szŁość w leczeniu niektórych zaburzęhoraz ste-
rowaniu procesami rozrodu psow i kotów (8, 13,23).

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie
mechanizmu dziaŁania i właściwości tych substancji
oraz możliwości ich zastosowania w rozrod zie maĘch
zwierząt.

Sttuktula chemiczna, mechanizm działania,
właściwości farmakologiczne i farmakokinetyczne

antygestagenÓW

P i erw s zy zw tązek o s i lnym działaniu antyge sta g en-
nym - mifepriston (RU 38486) - został zsyntetyzo-

wany przez Philibeńa w 1982r. (I7). Obecnie produ-
kowane sątakże inne środki o podobnej budowie: agle-
priston (RU 46534), lilopriston(ZK98734) oraz ona-
priston (ZK98299) (13, 21). Antygestageny są sub-
stancjami o strukturze steroidowej, pochodnymi nore-
thyndronu, rożniącymi się od niego obecnościąpierś-
ci enia ar omaty czne go z grup ą dwumetylo amino feno -
lową przy węglu C-lI oraz dodatkowymi bocznymi
łańcuchami.w pozycji C-1,1. Sugeruje się, ze usytuo-
wanie wymienionych grup w pozycji C-I7 zapewnta
Ęmzwiązkom silne powinowactwo do receptora, zaś
w pozycji C-11 określa ich działanię antygestagenne
(I3 , 21) . Polega ono na hamowaniu typowych dla pro-
gesteronu biologicznych reakcji organów i tkanek do-
celowych, takich j ak : s ekrecj a gruczołów m aciczny ch,
blok czynności skurczowej myometrium otaz zamy-
kanie szyjki macicznej. Jak już wspomniano, proces
ten odbywa się poprzez wiązante się z receptorami tego
hormonu, bez indukcji transkrypcji (2I), Antygesta-
geny wyka zĄ % pr zy mo cno zaznaczonych rózni c ach
gafunkowych, silne powinowactwo do receptorów pro-
gesteronu oraz glikokortykoidów, stosunkowo słabe
zaś - do receptora androgenowego. U psów powino-
wactwo to jest 3 ruzy silniejsze od zdolnościŁączenla
się progesteronu z własnym receptorem, zaś ukotow
- 9-krotnie, przęz co antygestageny skutecznie kon-
kurujązĘm hormonem o miejsca wtĘące.Wiązanie
an§gestagenów z receptorem progesteronowym ma
pr7ł tymcharakter odwracalny (13). W badaniach pro-
wadzo nych na zw ier zętach wyk:azano, iż anty g e stag e -
ny okazaĘ się nieskutecznejedynie u mniej niż Ioń
osobników, co jest najprawdopodobniej związane
z abenacjami w budowie receptorów (15, 17).



Przypltszcza się, ze antygestageny wykazują row-
nięż działanie na poziomie podwzgorza-przysadki.
U suk stwierdzono skrócenie okresu anoestrus po
przerwaniu ctĘy aglepristonem, co sugeruje bezpo-
średnią lub pośrednią s§mulacj ę uwalniania F SH przez
ten antygestagen (9, 13). Antygestageny cechują się
również dzińantęm pozareceptorowym, Wyniki badań
in vitro wskazują ze substancje te hamują produkcję
progesteronu w hodowli ludzkich komórek ziamistych,
co prawdopodobnie odbywa się poprzez ich wpływ na
enzr7my biorące udziałw biosyntezie tego hormonu (2 1 ).

Badania na psach, kotach tzwterzętach laboratoryj-
nych z zastosowaniem róznych dawek aglepristonu
i dróg jego podania dostarczyĘ istotnych informacji
o dno śnie farmakokinetyki tych sub stancj i. Wykaz ano
w nich, że po dwukrotnej - w odstępie 24h- aplika-
cji 10 mg/kg m.c. w iniekcji podskornej , szczyt stęże-
nia substancjt czynnej w krwi wynoszący 280 nglml
był osiągany po 2,5 dniach, zaś stężente terapeutycz-
ne utrzymyrvało się przez około 7 dni. Jednorazowo
podana dwukrotnie wyższa dawka (20 mg/kg m.c.)
p o zw ala na uzy skani e taki e go s ame g o pr zebte gl kt zy -

wej obrazującej koncentrację aglepristonu, jednakze
tow ar zy s ząj ej obj awy ub o c znę . P r zy to c zone p o wyz e_i

dane dowodzą że wydalanie antygestagenów z orga-
nizmu jest procesem długotrwaŁym. Przy jednorazo-
wej podskornej aplikacji dawki 10 mg/kg m.c.60Yo
podanej substancji ulega eliminacji w okresie 10 dni,
zaśpo 24 dntach-80% tej dawki. Wydalanie aglepri-
stonu z organizmu zachodzi głównie z kałem (90%)
i w niewielkim stopniul z moczem (I0%). MetaboliĘ
antygestagenów powstające w wątrobie nie posiadają
prawie żadnychwłaściwości łączenia się z receptorem
progesteronowym (I3, I], 2I). U ludzi dowiedziono,
Że antygestageny dobrzę wchłaniają się z przewodu
pokarmowego, a szczyt stęzenia w osoczu osiągająjuż
po I-2 h. Po podaniu domięśniowym lub podskornym
wchłaniają się wolniej ntżpo podaniu doustnym, zaś
dopochwowe zastosowanie Ęch substancji jest niesku-
teczne (2I).

Praktyczne zastosOwanie antygestagenów

Wskazania do praktycznęgo zastosowania antyge-
st a g enów w y ntkaj ą z op i s any ch ury żęj s kutków zw ią-
zanych z blokowaniem biolog rcznego oddział}r,vania
pro gesteronu . D oĘ czą one głównie okresu ciĘy i fazy
ciałka żóhego, atakże wpłyrł.u tego hormonu na ma-
cic ę or az gruczoŁ mlekowy.

Ptzerywanie Giął
Aplikacja anĘgestagenów krotko po kryciu stano-

wi nową mozliwość niedopuszczania do powstania
ciĘy poprzęz ęItmtnację ochronnego działania pro-
gesteronu na macicę. Stwierdzono, ze podawanie an-
tygestagenów w okresie od krycia do implantacji po-
woduj e zamlęranle i resorpcj ę zarodków (5 , 7 , 8, 14) ,

Hoffmann i Schuler (13) podają ze dwukrotne zasto-
sowanie aglepristonu (10 mg/kg m.c. s.c.) w odstępie

ż4 godzinwe wczesnych stadiach ciĘy spowodowa-
ło brak jej rozwoju lkażdej z 35 h,rytych suk. Takie
zastosowanie an§gestagenów daje szansę wyelimino-
wania powszechnie stosowanej w praktyce terapii es-

tro genami, ktora j e st zw Iązana z ry zykiem p owstawa-
nia zespołu endometritis-pyometra, nowotworów gru-
czota mlekowego oraz upośledzenia czynności szpi-

wanej ctĘy także powoduje jej przerwanie, prowa-
dząc do ronienia po 4-7 dniach, Wykazano duzą sku-
teczność (91-I00%) dwukrotnego, w odstępte 24 go-
dzin, podawania aglepristonu w dawce 10 mglkg m.c.
s,c. w okresie do 45. dnia po pokryciu (5,7-9).Ptze-
rwanie ciĘy poŁączonę zresorpcjąlub ronieniem ma-

z drógrodnych uzyskano
5 mg/kg m.c. mifepristo-

nu w dawce podzielonej po ż,5 mg/kg m.c., podawa-

Podanie aglepristonu w dawce 6 mglkgm.c, s.c przęz
5 dni w połączeniu z ttzyhotnym podaniem PGFra
szóstego dnia spowodowało indukowanie ronienia
u kotkibędącej wpołowie ciązy (I).Inny schemat sto-

sowania aglepristonu u kotek polega na dwukrotnym,
w odstępie 24 godzin, podawaniu 15 mg/kg m.c. s.c.

Cechuje się on dużąskutecznościązarówno we wczes-
nej, jak ipóżnej ciĘy (I7).

Diziałanie anĘgestagenów nie jest za\ężnę od fazy

zastąpienia nimi preparatów hormonalnych stosowa-
nych dotychczas w tym celu u sŃ i kotek (PGFra,
kabergolina). Ich waóą jest bowiem zakres działaita
ograniczony tylko do drugiej połowy ciązy, a takżę
objawy uboczne u leczonych zwterząt oraz kontecz-
ność wielokrotnych aplikacji. Nalezy zaznaczyó, że
plzęrywafite ciĘy u suk i kotek nie powinno być wy-
konywane po 45. dniu ciąży zewzględów etycznych
(2 3 ). Płody mogą się bowiem rodzi ó ryw e i giną wkrol
ce po urodzęn:nl z powodu niedorozwoju płuc.

lndukcja p0l0du

Indukowanie porodów u suk z zastosowaniem do-
tychczas zrnnych metod (preparatow PGFra, kaber-
goliny, glukokoĄkoidow) j est postępowaniem długo-



trwaĘm oraz Wmagającym dodatkowo ultrasono gra-
ftcznej kontroli (23). Ponadto cechuje się nieprzewi-
dl,łvalnym terminem jego zakończenia (8). Powyższe
ograniczenia stanowiąo jego małej przydatności prak-
tycznej, Opracowanie metody uż7Ąecznej w praktyce
okazało się możliwe dopiero z zastosowaniem anty-
gestagenów. Wykazano,żepo 56. dniu ciązy dwukrot-
ne podskóme podanie 6 mglkg m.c. mifepristonu ini-
cjuje porod (otwarcie szyjki macicznej) ,przy nadalza-
chowanym podwyższonym poziomie progesteronu
oraz braku przedporodowego wzrostu koncentracj i
PGFra. Nie towarzyszyło temu wypieranie płodów,
pr zęz c o p oro dy te mu s i aĘ b y c r o zw iąryw ane p opr ze z
cesarskie cięcie (18). Obserwacje te byĘ podstawą do
opracowania metody indukcji porodu polegającej na
dwukrotnym, w odstępie ż4 godzin,zastosowaniu agle-
pristonu, zaś I2 godzin po nim, także dwukrotnie -prep.aratów po rozwarciu szyjki
macicznej, s byĘ sĘmulowane po-
przęz wielokrotne iniekcje oksytocyny (I3, I7, l9).
Postępowanie to jest jednakzłożone, co nieco obniża
j e go prakty czną lżyte czno ść, j ednakże j e st to naj b ar-
dziej efekfi na metoda indukcj i porodu, Inny, łatwiej -
szy w realizacjt schemat terapeutyczny zakłada jedno-
Iazowe podanie aglepristonu (15 mg/kg m.c. s.c.), zaś
po 24 godzinach oraz kolejno, co 2h, aż do wyparcia
wszystkich płodow, kilku maĘch dawek oksytocyny,
Sredni czas od podania aglepristonu do rozpoczęcia
porodu wynosił 3I + 3,6 h, zaś pełne wydalenie pło-
dów nastąlowało po 4,5 + 1,8 h. Odsetek żywych
szczentąt urodzonych w porodach indukowanych an-
Ęge stagenami wyno s 1ł 93o^, c o j e st w arto ścią zbliżo -
ną do porodów naturalnych (8, 13). Brak jest dotych-
czas donięsień o stosowaniu antygestagenow do indu-
kowania porodów u kotek.

[eczenie zespołu endometlitis-pyometra (EPC)

Jednym z w ażniejsrylch schorzeń układu rozrodcze-
go maĘch zwierząt jest zespół EPC, zaś w jego etio-
patogenezie istotną rolę odgrywa progesteron (23),
Zastosowanie an§gestagenów umozliwiło opracowa-
nie zachowawczej terapii tego schorzenia. Dotyczy ona
głównie cennych zwierząt hodowlanych, u których
ov ario his t ore c t o mi a nie j est akceptowana przez właś-
ci c i eli j ako meto d a leczęnia. L e częnie zachow aw czę
tego schorzenia prowadzono, stosując aglepriston
pierwszego dnia dwukrotnie (6 mglkg m.c, s.c,) oraz
w 2. 3. i 4. dniu tę samą dawkę ieden raz dziennie.
W wynikutakiej terapii obserwowano rozwieranie się
s zyj ki mactcznej or az wy da|anię z mac i cy zale gaj ąc ej
w jej świetle ropy. Proces ten był kontrolowany ultra-
sonograficznie (2). Breitkopf i wsp. (3) stosując po-
dobne dawkowanie aglepristonu, jednakże podawane-
go dfużej (dodatkowo 8. 12. i 16. dnia), uzyskali wy-
leczenie kliniczne u6 z7 leczonych suk. Inny sposób
postępowanta został zbadany na 4I sukach, którym
aglepriston podawano w dawce 10 mgikg m.c. (I2,
15). W przypadku braku opisanej wyżej pełnej reak-

cji, aplikacj ę anĘgestagenow konĘnuowano w 7 . i I 4.
dniu. W leczeniu należy także lokalnie i ogolnie sto-
sować antybiotyki. 'Warto podkreślić, iż czynnikiem
warunkuj ącym rozpo c zęcie ter apii antyge stagenami
jest podwyższony poziom progesteronu (> 1 nglml).
Inne, ważne aspekry jakie powinny być brane pod uwa-
gęprzy wyborze tego rodzaju terapii, to: młody wiek
leczonych zwierząt oraz relatywnie krotkie trwanie
procesu chorobowego, warunkujące niewielkiego stop-
nia destrukcję błony śluzowej macicy (23). U zwię-
r ząt leczonych z achow aw czo antyge stagenami ob s er-
wowano powrót normalnych cyklow płciowych, jed-
nak fizjologiczna ciĘabyła mozliwa tylko u około
60oń zwierząt (I3). Hecker i wsp. (10) donoszą o wy-
leczeniu ropomacicza u 4 kotek po zastosowaniu agle-
pristonu w dawce 10 mglkg m.c. s.c. L,2. i ]. dnia
oraz antybiotyku.

W leczeniu zachowawczymzespołuBPC dlże zna-
częnię kliniczne posiada fakt, że po iniekcjach anty-
gestagenów ma miejsce otwarcie szyjki macicznej
i wydalenie zalegalących w macicy mas ropnych. To-
waruyszy tęmuznaczna poprawa ogólnego stanu cho-
rych zwierząt,przez co zjawisko to moze być wyko-
rzystywane jako wstępna terapia mająca na celu przy-
gotowanie suk do resekcji macicy i jajnikow. Postę-
powanie to, uzupełnione ogólnym leczenięm) znacz-
nie obniza odsetek upadków w wyniku tej operacjt (2,
3,6, 15).

leczenie włókniako-gluDzOlaków u kotów

Włokniako-gruczolaki kotek są schorzeniem gruczo-
łu mlekowego, występującym podczas ciĘy ftzjolo-
gicznej lub rzekomej oraz po stosowaniu progestage-
nów do blokady cyklu, Pod wpĘvem progesteronu
lub progestagenów dochodzi w gruczole mlekowym
do ro zwoju gtlzów, o siagaj ących niekiedy znaczne t oz-
mi ary (2 3 ). D o św iadczalnie wykazano, że guz ten p o-
siada miej s ca wiĘące dla progesteronu ( 1 3 ). Podawa-
nie mifepristonuptzez 5 kolejnych dni w dawce 10 mg/
/kg m.c. prowadzi do znacznej redukcji wielkości guza.
Po przedfuzeniu terapii i dalszym stosowaniu mife-
pristonu w 9.14. i 20. dniu, po 4 tygodniach obserwo-
wano całkowity regres tej zmiany w gruczole mleko-
wym (22). Zalęca się równiez inny sposób stosowania
antyge stagenów, p o 1 e gaj ący na ini ekcj a ch r az w tygo -
dniu w dawce 6 mglkgln. c. s. c., aż do ustąp ienia zmia-
ny (1, 23). Opisane leczenie zachowawcze pozwolić
możę w praktyce na wyeliminowanie trudnych i roz-
legĘch zabte gów operacyj nych, bowiem doty chcza-
s owe metody Ieczenia tego s chorzenia p ole gaj ą na am-
putacji macicy oraz jajnków illub gruczołusutkowego.

Zastosowanic antygestagenów w endokrynoIogii
eksperymentalnej

U zy skana przy pomocy anĘgestagenów mozliwo ść
blokowania receptorów progesteronu otwiera także
nowe perspekĘwy w badaniach nad rolą i znaczęnięm
tego hormonu w fizjologii i patologii procesów roz-
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rodczych u suk i kotek. Nalezy przy tym dodac, że
hormonalna regulacja tych zjawisk u małych zwierząt
cechuj e się wieloma odmiennościami, zaś r ola proge-
steronu w nich nie jest jeszcze do końca wyjaśniona
(8, 11, 13,20). Wyłączenie funkcji tego hormonu po-
ptzezblokowanie jego receptorów stwarza możliwośó
prowadzenia modelowych eksperymentów endokryno-
logicznych, które mogą być wykorzystane do wyjaś-
nienia istoty takich zjawisk, jak: ciĘa urojona, luteo-
liza, indukcja porodu i inne.

Po dsumowuj ąc naleĘ stwi erdzić, że możliw oś ć sto-
sowania antygestagenów otwiera nowy obszar w we-
terynaryjnej terapii hormonalnej w rozrodzie psów
i kotoą polegającej na stosowaniu preparatów dzia-
łających na poziomie subkomórkowym (receptoro-
!vym). Jest to związane z ogromnym postępem, bo-
wiem w leczeniu zaburzen rozrodu u tych gatunków
z jednej strony pozwoli na stosowanie terapii zacho-
wawczej w schorzeniach leczonych do tej pory opera-
cyj ni e (rop omac i c zu, ftbr o adenomato zi e ), z .drugiej zaś
przyczyni się zapewne do wyeliminowania prepara-
tów powodujacych u nich liczne objawy uboczne (es-
trogenów, prostaglandyn). Sama bowiem terapia an-
tygestagenami nie jest związana z występowaniem
istotnych objawów ubocznych. Jednocześnie, w przy-
padku innych wskazań umozliwi ona upfoszczenie po-
stęp o wani a ter ap euĘ czn e go, p o dno s z ąc j e go pr akty c z -
nąlżyteczność (indukcja porodu) lub znacznie roz-
szerzając zakres stosowania niektórych metod (induk-
cja resorbcji zarodków i ronień płodów podczas całej
ciązy). Nie bez znaczenia jest równiez możliwość pro-
wadzenia w ramach endokrynologii eksperymentalnej
dalszych badań nad fizjologrcznym i patologicznym
przebiegiem procesów rozrodczych u maĘch zwierząt,
co wkrótce powinno zaowocowac dalszym postępem
naukowym i prakĘcznym w tym interesującym ob-
szarze wiedzy. Należy żałowac, ze w chwili obecnej
preparaĘ te nie są dostępne na rynku krajowym. Do-
tychczas antygestageny do uzytku weterynaryjnego są
zarejestrowane jedynie we Francji jako preparat Ali-
zin'! firmy Virbac, którego substancjączynnąjest agle-
priston.
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ENGVALL E.O., FASTH C., BRANDSTROM B.,
FERMER C., BLOMQVIST G., ENGLUND L.:
Częstotliwość występowania Bartonella henselae
u zdrowych młodych kotów w Szwecji. (Prevalen-
ce of Bartonella henselae in young, healthy cat§ in
Sweden). Vet. Rec. I54,366-369,2003 (I2)

Rezerwuaretlr Bartrlttella hettsekte, Grall-ujernLlej baktcrii wywołującej
u czlowie]<a chorobę kociego pazlra, są koty domowe i pchła kocia (C'lenote-
phalitles.lelis) Ustalono częstotliu,ość występowania bakteriemii sporvodowa-
nej zakazeniem Barfunella henselae w dwóch regionach Szwecji, w któr,ych
uprzednio strvierclzono koty scropozlrtywtre Posieu,ano na podłoża bakterioio-
glczne 9l próbek krwi pobranych w okresje od kwietnia do wtześtlia 2000 r od
kottiu,zdrouych Utychkotóu,niestosou.anolekórvpl,zeznliesiącprzedpobra-
niem próbek kmi Identyfikację Barlonrlla hen,selae oparto o badalria mortblo-
giczne i hodowlane oraz o test PCR Zarazek wvosobniono od 2 kotów żyjących
na połudr-riu Szrł,ecji Jedcn z kotów w wieku l roku jako kocię byl porażonv
przez pchły. drugi kot w wieku 3 lat byl porażony przezkleszcze i pchły Oby-
drłaizolaty Bru,tonellahcttselue naieżałvdotypuIl Tentypwyłr,ołujegłównie
ztrkazenie korów w Europie Zachodniej.
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