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Temination of unwanted pregnancies in bitches: a compatison of two methods

Summary

The aim of the study was to compare tłvo different methods of terminating unwanted pre,gnancY in bitches.
bination of cabergoline (5 pg /kg per day orally) and synthetic PGF2a
side effects of dinoprost were avoided by using atropine sulfuric (0.04

ing of six animals was injected with aglepristone antiprogestin on
treatment started on the 27'h rJay after mismating and after confirma-

tion of pregnan_cy. Adverse reactions were noted. Ultrasonic examinations of the uterus were Perform-ed everY

aay uniil tffe tćimination of the pregnancy. Complete pregnancy termination occurred in grouP I within 6 to

9 Óays after the start of treatm-ent, with side efTects such as vomiting, diarrhoea, tachYcardia, tachYPnoe,

salivation, dyspnoe, reduced appetite, milk in mammary glands, vaginaldischarge and tiredness. In four cases

fetal expuisión was observed. fńe level of progesterone decreased from day 4 on and was statisticallY diffurent
from gioup II (p<0.05). In group II pregnancies disappeared after 4-6 days of treatment and fewer side

effectirveri observed: tachyci,rdia, tacirypnoe, milk in mammary glands, vaginal discharge, reduced aPPetite,

tiredness. No fćtat expulsioń was noted. Tńe frequency and severity of adverse reactions were lower in grouP II.

The treatment with aglepristone wa§ more effiĆient, causing fewer side effects, but exPensive.
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Niepoządana ciala oTaz zwn?ar7a z nią eutanazla Celem badan było porównanię dwóch metod Prz|U-
.r"r.rriątpoporodzie stanowiąpÓ*urrryp.oblemw cÓ- wania ctĘy u suk połączenia dinoProstu i kabergolinY
dziennej p.ut ty.. 1ekarsko-w"t".v"uryj*l. Udoskona- oraz antygestagenu aglepristonl]Zuwzględnieniem wY-

lenie rnótbd pizerywani a ciĘy m-ogłŃy, oprócz satys- stępowania objawów ubocznych.
fakcjonowania właściciela, zmniej szyć liczbęzwteruąt 

Mateilał i metodyP niepozala- wieku od 2 do 5 lat

1,,l l ktore apli- zdrowych, u ktorych

k upośledzają daniem uhasonogra-

transpot1oocytów i zarodków przez jajowOd. NaleZyJe Po pokryciu wyklu-

podawać w ściśle określonym tetminie, a ich stosowa-
nie pociąga za sobą ryzyko wystąpienia zespołu endo-
metriti s -pyometra- c om p l ex (EP C), zabur zeh czynno śc i
szpiku kostnego czy stymulacji nowotworów gtuczohr
sutkowego, Jednocześnie wiadomo, że przy jednoTazo-
wym niepożalanympokryciu tylko nieco powyżej 600ń

suk zachodziw cia!ę(3), WYnika sta.d, ze u dużej częś- 
ce 30 pg/kg, Jednocześn te zwierzętaotrzymyłvały doustnie

ci Ó* ]:_:1 kabergolinę (Galastop, Vetem) w dawcę 5-pgikg 7 raz dzien-
m Tonlenl Lóczenietrwało 7-9dni(zależnieodskuteczności).
in i korlY , 

n'h 
grupie II(.9 zwierzaJ) zastosowano aglepriston (Alizine,

dzielnie lub w kombinacji, co również niesje T .:^b.ą Vir-ba|) * au*." 10 mgA<g podskórnie, * arri., stwierdzenia
zagrożenie skutkami ubocznymi (3 , 9 , 15 , I8, 2I , 22).
Nowe mozliwości w tym zakresie dają antygestageny
(2, 17, 73, I7, 19).Uży
sce przedstawione w fo
niedawno ukazał się art
stosowanie tych preparatow w ginekologii weterynaryj- stęzenia progesteronu (P4). Równiez codziennie dokonYwa-

nej ( l 2). no ultrasonograficznej oceny wyglalu ampuł płodowych. Do



badania wykorzystano aparat Echoson Desmin VET (Echo-
son) z głowicą sektorową o zmiennej częstotliwości 5,)lJ,5
MHz. Miejsceprzyłożenia głowicy przed badaniem było go-
lone, odkazane i pokrywane zelem do badań USG. Za pra-
widłowe uzna,wano ampuĘ kształtu okrągłego do owalnego
z hipoechogennązawartością bez obęcności wtrętów we-
wnętr zny ch z widocznym hip ercho gennym j e dno litym zar o d-
kiem bez cech fragmentacji. Zanieprawidłowe uznawano am-
puĘ nieregularnego kształtu z obecnością licznych hiperecho-
gennych struktur wewn ętrzny ch, pTzy czym zarodek wykazy-
wał cechy rozpadu, był słabo widoczny lub nie stwierdzano
w ogólejego obecności.

Notowano objawy ubocznę oraz czas ich wystąpienia. Stę-
żenie P 4 oznaczono metodą immunoenzymaty cznąprzy lży -
ciu testu firmy DPC, USA (aparat Immulite 2000) standary-
zowanego na surowicy psów. Zakres pomiaru 0,2-40 nglml.
Wsp ółczynnik zmięnno ś ci J,2- IJ,4oń. Czńo śó ( granica wy-
krywalno ś ci) 0, 094 ngiml. O znaczenta Wkonano w pracow-
ni immrrnologii Ins§tutu Pasteura w Warszawie, Wyniki pod-
dano analizie statystycznej z użyciem testu t-Studenta przy
p ż 0,05. Analiza statysĘczna oraz opracowanie graflczne
doniesienia zostało wykonane na Wydziale Medycyny Wete-
rynaryjnej wWarszawie.

Wyniki iomówienie
Wstępne badanie pozwoliło na wyeliminowanie dzie-

więciu spośród 28 (32,I%) mvierząt, u ktorych pomimo
pokrycia nie doszło do rozwoju ciązy. Uzyskane wyniki
doĘczące skuteczności pokrycia sązbliżone do poda-
wanychprzez innych autorów (3). Odruch tolerancji dla
psa samca nie jest dobrze skorelowany z momentem
owulacji u suk i waha się od 5 dni przed do 5 dni po
owulacji (1), co nie pozostaje bez wpĘwu na mozli-
wość zapłodnienia. Dane te jednocześnie wskazują
w jak znacznym stopniu stosowanie estrogenów po nie-
pożądanym kryciu może by c nieuzasadnione.

W grupie I w czasie pierwszych 2 dni nie stwierdzo-
no zmian w obrazie ultrasonograftcznym ampuł płodo-
!\rych. Od 3. dnia obserwacji stwierdzano jednocześnie
ampuĘ z cechami nieprawidłowości oraz amptlĘ pra-
widłowo zbudowane. Miało to związekz postępującym
procesem zamieranta zarodków. U dwóch suk doszło
do likwidacji ciĘy w czasie 6 dni. U pozostałych zwie-
rząt całkowita ltrata ciąży nastąpiła w czasie 9 dni.
W grupie II wyrażne zmiany w obrazie USG ampuł
płodowych pojawiły się juz w drugim dniu badania.
U cztęrech suk ciąża uległa likwidacji w czasie 4 dni,
podczas gdy w przypadku dwóch innych ampuĘ o nie-
prawidłowym wyglądzie byĘ widoczne po raz ostatni
w 6. dniu.

Rycina 1 przedstawia średnie stężenia P4 we krwi
w obu grupach doświadczalnych. W grupie I obserwo-
wano stopniowy spadek stężenia P4, zdecydowanie
zaznaczony od trzeciego dnia obserwacji. W 4. dniu
stwierdzono istotne rożnice w stęzeniu P4 pomiędzy obu
grupami (p < 0,05). Spadek stężenia progesteronu
w grupie Inależy traktować jako skutek skumulowane-
go luteolitycznęgo działaniaPGF}a i kabergoliny, zaś
czas jego wystąpienia (między 2. a 4. dniem obsęrwa-
cji) wiąże się z zapoczątkowaniem zmian rejestrowa-
nych ultrasonografi cznie.

Ryc. 1. Średnie stężenie progesteronu we krwi suk poddanych
farm akolo gicznemu przerwaniu ciąży

W grupie II w czasie leczęnia aglepristonem obser-
wowano początkowo wzrost stężeniaP4, nie stwierdzo-
no jednak statystycznie istotnych różnic pomiędzy
pierwszym a drugim dniem obserwacji głównie z po-
wodu znaczących odchyleń standardowych (ryc. 1).
W badaniach przeprowadzonychprzezGalac i wsp. (7)
nie stwierdzono zmian stęzenia P4 w czasie 2 dni stoso-
wania aglepristonu, zanotowano natomiast spadek stę-
żeniaP4 do wartości poniżej 1 nglml w czasie od 8 do
34 dni (średnio 19 + 4 dni).

W badaniach własnych od drugiego dnia obserwacji
stęzenie P4 (24,8 + 5,54 ng /ml) spadało, osiągajap
w dziesiąĄzm dniu obserwacji stężenie 15,3 + 2,78 nlml
(spadek średnio 9,5 nglml w ciągu 8 dni obserwacji).
Należy hlńaj za7naczyc, iżwyższe, niż podawane przez
innych autoróq stężenia P4 oraz odchylenia standar-
dowe mo gą wynikaó z br akl możliwo śc i pre cyzyj ne go
określenia momentu owulacji, a co za tym idzie - dok-
ładnego dnia ctĘy (pacjentki pokryte w sposób przy-
padkowy). Wysokie stężenie P4 w czasie obserwowa-
nej na obrazte USG postępującej śmierci płodów moze
dowodzić, że przerwanie cialy nie jest spowodowane
spadkiem stężenia P4, |ecz innymi czynnikami. Suge-
rowany jest wpływ aglepristonu na spadek stęzenia re-
ceptorów progesteronowych (2) albo działanię poronne
sp owo dowa nę dziaŁaniem antypro ge steronowym p o -
ptzez zablokowanie swoistych receptorów, bez spadku
stęzenia P4 (2,17). Aglepriston, łączap się z wysokim
powlnowactwem z receptorem progesteronowym, sta-
bilizuje jego strukturę i może zapobtegać biologiczne-
mu efektowi wywoływanemu przez progesteron (2).
Zt ożnic ow ane p o glądy sugeruj ą konieczno ś ć dodatko -
wych badań w tym zakresie.

Jednym z w ńniejszych problemów farmak olo gicz-
nego przerywaniaciĘy u suk sąobjawy uboczne towa-
ruysząaę stosowaniu rożnych preparatów. Po podaniu
preparatów PGF2a pochodzenia naturalnego lub ich
synteĘcznych analogów opisywane są objawy uboczne
w postaci wymiotów, biegunki, wzrostu tętna i odde-
chów (do hiperwenĘlacjt włącznie), bezwolnego od-
dawania kafu i moczu, tachykardii, spadku temperatury
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(3, 5, 14,20). Czas ich wy-
stąpienia oraz nasilenie są
ściśle związane z wysokością
dawki oraz drogą podania
preparatu (3, 5,20). Zmniej-
szenie częstotliwości oraz
ilości objawów ubocznych

Równie obiecujące są wyniki badań dotyczące stoso-
wania dinoprostu w dawce 25 slglkg, która spowodo-
wałaprzerwanie cląży bez skutków ubocznych (8) Wy-
niki badań własnych nie pozwalająjednak na podziele-
nie optymizmu autorów cytowanych prac. W grupie I

w czasie pierwszych dwoch dni obserwowano bowiem
v"ryr ażne obj awy ub o czne (tab. 1 ). Wraz z lpŁyw em cza-
su stawĄ się one mniej nasilone. Jako spodziewany
efekt obserwowano wydalanie płodów (70oń zwrcrząt),
wypływy z pochwy (60%), pojawienie się mleka w sut-
kach (60%). W jednymprzypadku stwierdzono zmniej-
szony do minimum apeĘtprzez o|<res 2 tygodni po za-
kończeniu obserwacji. Znacznę efekty uboczne po sto-
sowaniu dinoprosfu występowĄ nawet po wcześniej-
szym podaniu atropiny u wszystkich obserwowanych
mvierząt.Ich nasilenie było zmienne i stopniowo zmniej-
szało się wTaz zpodawaniem kolejnych dawek. Zbltżo-

pTzyp\Lszczenia, tżniższa dawka vłydŁuĘłaby czas po-
ir zebny do c ałkow ite g o usunięc ia niep o żądane1 ciĘy .

Jedynym antyge stagenem zarej estrowanym (we Fran-

W większości badań nie stwierdzano w ogóle objawów

ne w postaci przejściowego świądu, spadku ape§rtu, oso-
wiałości oraz pokładania się, przy czym występowĄ
one pojedynczo lub łącznie (11).

W badaniach własnych w grupie II (aglepriston)
u wszystkichrwierzątusunięto ciĘęw czasię od 4 do 6

dni. Jako spodziewany efekt obserwowano wypĘwy
z pochwy (66 w sut-
kach (55,5Y" odów.
Jednocześnie ab.l),

nia następnej dawki.
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Tab. 1. objawy uboczne ZwiąZane z farmakologicznym przerywaniem ciąży u suk (n: 19)


