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Effect of non-steroidal anti-inflammaiory drugs (l|SAlIls) on ouulation and development ot the corpu§ luteum

Summary

The main mechanism of non-steroidal anti-inflammatory drugs action is related to inhibiting prostaglandin
synthesis. Prostaglandins play a yery important role in ovulation; thus, inhibiting theilsynthesis by non-
-Śteroidal anti-inńammatory drug treatment may cause disorders in the ovarian cycle. The purpose of the
article was to summarize the latest know|edge about the effects of non-steroidal anti-inflamrnatory drugS on
ovulation and development of the corpu§ luteum.
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Nie steroidowe 1 eki przeclw zapalne §LPZ) należą do
jednej z najczęściej stosowanych grup lekow w medy-
cynie ludzkiej. Sąone rowniez colaz powszechniej:uży-
wane u maĘch i duzych zwierza!. Leki te wywierają
działanie pt ze ctw zapalne, prz e c iwb ó lowe or az pr ze ciw -
gorapzkowe. W 1971 r. Vane (36)v,rykazŃ, żeNLPZ
hamują syntezę prostaglandyn (PG) i aktualnie lważa
się, ze głowny mechanizm działanla tej grupy leków
zwięany jest z hamowaniem aktywności cyklooksyge-
nazy (COX), co w konsekwencjiprowadzi do zmniej-
szenia syntezy prozapalnie działających PG (36). Po-
niewaz eikozanoidy pełnią bardzo ważną rolę regula-
cyjną w uĘadzie rozrodczym. celem niniejszego opra-
cowania j est przedstawienie kTótkiej charakterystyki
doĘczącej wpĘrł,Lr NLPZ na proces owulacji i tworze-
nie ciałka żółtego.

§ynteza plostag!andyn

W organizmie ssakow PG powstają z kwasu arachi-
donowego przy udziale COX. Schematyczny cykl prze-
mian tego kwasu przedstawia ryc. 1. Aktualnie poznana
j est rola dwóch izoform tego enzymu; tj. COX- 1 i COX-ż,
które w ńżny sposób podlegają ekspresji w komórkach
ssaków. Ekspresję COX-1 stwierdzono praktycznie we
wszystkich tkankach ssaków, a powstaj ap e ptzy jej udzia-
le P G zap ewniaj ą prawidłowy pr zebie g pro ce s ów fi zj o -

logicznych (np. regulujączynność błony śluzowej prze-
wodu pokarrnowego, nerkowy przepŁyw kr-wi czy agre-
gację pĘtek krwi) (7, I3). Z kolei aktyłvność COX-2
jest indukowana między innymi przez cytokiny, mito-
geny oraz endotoksyny i jest odpowiedzialnazazwl,ęk-
szonąprodukcję PG w stanach zapalnych (17). Aktual-
nie stosowane leki z grupy NLPZ, w zalężnośct od za-
stosowanej substancji czynnej, mniej lub bardziej se-



lektywnie hamują aktywnośc COX-I i COX-} (37),
W 2002 r. Warner i Mitchel ( })wykazali obecność izo-
formy COX-3 (podtypu izoformy COX-1) w mózgu
p sów, której akĘwno ść była hamow ana przęz par ac eta-
mol i metamizol (32). Występowanie tej izoformy zo-
stało potwierdzone rownięż w mózgu szczurów (16),
jednakże jej rola w mechanizmie dzińania NLPZ jest
słabo poznana.

Regulacja plOcesu owu!acii
Owulacja jest złożonym procesem, indukowanym

u wielu gatunkow ssaków przez przedowulacyjny wy-
rzut hormonu luteinizującego (LH) (1, 12,2I,30, 35,
39), ktory inicjuje kaskadę przemianprowadzących do
pęknięcia i luteinizacji ścianki pęcherzyka (6). Owula-
cja w sposób uproszczony jest opisywana jako pęknię-
cie w pełni rozwiniętego pęcherzyka przedowulacyjne-
go. Należy jąjednakpostrzegaó jako proces uwolnienia
dojrzały ch oocytów do przestrzeni okołoj aj nikowej,
wymagaj ący do prawidłowego przebiegu ograniczone-
go przestrzennie pęknięcia ściany pęcherzyka (I2).
Według wielu autorów ploces ten wykazuj ebioftzycz-
ne i biochemicznę podobieństwo do typowej reakcji
zapalnej (1, 33). Przedowulacyjny wyrzut gonadotro-
pinwzmagaekspresję wielu genów, między innymi genu
warunkującego syntezę COX, a głównie COX-2, w ko-
mórkach warstwy ziarnistej i osłonki wewnętrznej pę-
cherzykajajnikowego (6). U wielu gatunków ssaków
wzrost ekspresji COX-2 powoduje podwyższenie po-
ziomu PG w okresie poprzedzającym owulację, co wska-
zlĄe, iżmogą one odgrywać isiotńa rolę w tyń procesie
(6).UdziałPG w przebiegu owulacji przedstawiaryc. 2.

Pomimo ltcznychbadah, do chwili obecnej nie udało
się j ednozn acznie określić mechanizmów odpowie dzlal-
nych za prawidłowy przebieg owulacji. Jednym z pro-

.ponowanych mechanizmow, popTzez ktory PG mogą
wpływać na ploces owulacji, jest stymulacja kolagena-
zy poprzęz pobudzenie aktyrvatora plazminogenu i plaz-
miny, co w konsekwencji prowadzi do pęknięcia ścia-
ny pęcherzyka (a1), Zkolęi Murdoch (22) sugeruje, że
miejsce, w którym dochodzi do pęknięcia pęcherzyka
zaczyna się wykształcać dopiero wtedy, gdy dojrzały
pęcherzyk kontaktuje się z powierzchniąjajnika, a ko-
mórki związane z formowanięm znamienia owulacji
( sti gmy) p o dle gaj ą morfolo gic znym i bio chemic znym
zmianomwskazującym na ich apoptozę. Apoptoza jest
aktywnym modelem flzjo|ogicznej śmierci komórki,
char aktery zuj ącym się napływem wapnia, aktywacj ą
endonukl ea zy, fr agmentacj ą oligonukleo s omów i kon-
densacj ą jądra. Komórki apoptoĘc zne kurcząsię i tra-
cąkontakt z komórkami sąsiadującymi. FagocyĘ w cią-
gu kilku godzin resorbują ciałka resztkowe degenerują-
cych komorek (25). Przypllszcza się, ze PG pochodze-
nia jajnikowego są mediatorami apoptozy zachodzącej
naszczycie (apex) pęcherzyka (22).W innych badaniach
Murdoch i wsp. (23) vykazali, że wzrastające stęzenie
LH jest skorelowanę ze wzrostem przepływu krwi
w przedowulacyj n5rm p ęcherzyku owcy. Z kolęi b ezp o -
śrędnio przed owulacją dochodzi do stopniowego
zmniej szenia przepływu krwi, któremu towarzyszy
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wzrost syntezy PGF2". W wyniku tychzmianwierzcho-
łek pęcherzyka staje Śię niedokrwiony i zaczynapękać,
co wskazuje, ze PG mogątównież oddziaĘwać na układ
naczyniowy osłonki. Akfualnie sugeruje się, ze zmiany
naczyniowe obserwowane w owuluj ącym pęch erzykll
przyp ominaj ą o strą reakcj ę zapalną (2 3 ). P otwi er dzaj ą
to badania, w ktorych wykazano, ze indometacyna po-
dana w momencie wylewu LH może opóżniać pęknię-
cie pęcherzyka (2). Jednakze wyniki ostatnich badah
wskazują że indometacyna, stosowana nawet w wyso-
kich dawkach, tylko częściowo zablrza proces ówula-
cji. U szczurów po podaniu tego leku zaobsetwowano
zaburzentę mechanizmu pękania pęcherzyka na jego
wierzchołku i pęknięcie to pojawiało się przypadkowo
właściwie na całej powierzchni pęcherzyka(I2). W wy-
niku takiego działania 50% oocytów zostało uwolnio-
nych do tkanki środmiĘszowe1, 39oń do przestrzeni
okołojajnikowej, a IIoń zostaŁo uwięzionych wewnątrz
luteinizuj ącego pęcherzyka (I2).

Wpływ ilLPZ na owulacię
Dostępne wyniki badań wskazują ze podanie NLPZ

powoduje zablokowanie syntezy PG, co zapobiega pęk-
nięciu pęcherzyka jajnikowego i hamuje proces owula-
cji (24,35). Lekiem najczęściej stosowanym w doświad-
czeniach była indom etacyna, niespecyfi czny inhibitor
COX, która hamowała owulację u szczurów, myszy,
królikóq owiec, świń, małp i ludzi (I,14,30, 31). W ba-
daniach na myszach pozbawionych genu odpowiedzial-
nego za syntezę COX-Z stwierdzono rożnorodne dzia-
Łanialboczne na układ rozrodczy, w tym na owulację,
implantację i płodność (13, 18, 19). Według autorów
powyższych badań opislrvane działanie było skutkiem



hamowania aktywności COX-2, a nie wynikiem niedo-
boru gonadotropin przysadkowych lub hormonów ste-
roidowych jajnika czy też zredukowanej wrażliwości
tego organu na odpowiednie hormony (18, I9). Zatem
mo żna sądzic, że hamow ani e wewnątrzp ęch erzykowej
produkcji PG, po podaniu indometacyny odbywa się
głównie przy udziale izoforrny COX-ż (1,4, 8). Alter-
natlłvne mechanizmy dztałania indometacyny mo gą
wynikać z jej zdolności do hamowania proliferacji
fibroblastów lub zdolności oddziaĘwania na proces pro-
teolitycznej degradacji tkanki łącznej. Jednak taka
aĘrvność indometacyny może być pośrednim skutkiem
hamowania syntezy PG przez ten lek (8), W doświad-
czeniach na owcach wykazano, ze systemowo podana
wysoka dawka indometacyny (500 mg), zdolna do blo-
kowania procesu owulacji, hamowała rczĘad kolage-
nu wewnątrz ścianki pęcherzyka, o czym świadczył istot-
nie wyższy poziom hydroksyproliny w porównaniu
z grupą kontrolną (26). Ponadto wydzielanie czynników
leukotaktycznychipozanaczyniowenagromadzeniebia-
Ęch krwinek w osłonce wewnętrznej okołoowulacyj-
nego pęcherzyka było hamowane pTzęz wysoką dawkę
tego leku (26). Podobny hamujący wpĘrv indometacy-
ny na rozkład kolagenu stwierdzono u niedojrzałych
płciowo szcz|lTow,s§nnulowanych gonadotropinami (29).

Espey i wsp. (9, 11) sugerują że slŁa antyowulacyj-
nego działania NLPZ jestzależna od ich działaniaprze-
ciwzapa|nego. Autorzy ci wykazalt ze indometacyna,
diklofenak, fl urbiprofen i fenylbutazon naj skuteczniej
hamowały owulację i wzrost poziomu PGE podczas
owulacji, podczas gdy tolmetyna, ibuprofen i aspiryna
nie wlrvieraĘ istotnego wpĄrłu w pęcherzyku jajniko-
wym królików. Nie byĘ to wyniki zaskakujące, gdyż
silniejsze hamowanie syntezy PG po podaniu indome-
tacyny i diklofenaku, w porównantl z działaniem in-
nych NLPZ, stwierdzono równiez w nerkach (27), częś-
ci gruczołowej przysadki (38) i w makrofagach (3), jak-
kolwiek istniejądoniesienia sugeruj ące,że równiez kwas
acetylosalicylowy i naproksen mogą skutecznie bloko-
wać owulację u krolików zarówno w warrrnkach in vit-
ro, jak i in vivo (41). Badania przeprowadzone przez
Espeya (8) wskazują że indometacyna może przerwaó
proces owulacji tylko wtedy, gdy w pęcherzyku zapo-
czątkowany został proces zwiększonej produkcji PG.
Ponadto lek ten możę oddziĄwaó na inne aspekty pro-
cesu owulacji (rozkład kolagenu, chemotaksj ęczy apop-
tozę), ktore uwidoczniają się po wzrościę poziomu PG
(8). Próbowano również ustalic, czy istnieje przedziŃ
czasowy, w ktorym indometaclma musi być podana, aby
spełnić rolę inhibitora owulacji. Uzyskane wyniki su-
gerują ze optymalny czas podania tego leku u krolikow
(w dawce I,2 mglkg) przypadana7-8 godz. po stymu-
lacji gonadotropinami. Ponadto wykazano, że wysokie
dawki indometacyny (2,5-40 mg/kg) mogą hamować
owulację (przynajmniej częściowo) od 5 godz. ptzed
podaniem do 9 godz. po podaniu gonadotropiny kos-
mowkowej (hCG) (8).W innych badaniach wykazano,
ze kwas acetylosalicylowy (w dawce 100 mglĘ) hamu-
je owulację po podaniu 6,5-8 godz. po hCG, a naprok-
sen (w dawce 50 mg/kg) po 6-8 godz. od podania hCG

(4l).Prezentowane wyniki wskazują zatem, że istnieje
Wyty cmy okres czasu, w którym po podaniu NLP Z możę
dochodzić do hamowania owulacji.

W świetle dostępnych wyników badań hamowanie
procesu owulacji zależnejest rowniez od zastosowanej
dawki NLPZ. Wykazano, ze 100 mgi200 mg indome-
tacyny podanej i.m. u owiec, co prawda, zapobiegało
przedowulacyjnemu wzrostowi PG, ale nie hamowało
owulacji, natomiast istotny wpĘw hamujący stwierdzo-
no po podaniu tego leku w dawce 500 mg i 800 mg (25,
26). U szczurów najntższa dawka istotnie hamująca
owulację (podana 3 godz. po iniekcji hCG) wynosiła
0,I mglzwierzę, ale jńpo podaniu tego leku w dawce
0,03 1 6 mgl zwlerzę zaobserwowano zmniej szenie syn-
tezy PGE, i PGF2" (34). U krolikow systemowe poda-
nie indońetacyiy w ilości 10 mg/kg w kombinacji
zhCG (100 ru) i powtorzenie tej dawki po 8 godz. skut-
kowało I00% zahamowaniem owulacji (14). U małp
(Rhesus) zahamowanie owulacji stwierdzono po toz-
poczęciu podawania indometacyny 5 dni przed poda-
niem hCG w dawce 10 mg/kg/dzień (39). Z kolei u ko-
biet istotne opóźnienie owulacji obserwowano po po-
daniu tego leku p.o. w dawce 50 mg 3-krotnie w ciągu
doby ptzez co najmniej 3 dni od momenfu zarejestro-
wanego wylewu LH (2).

Poza indometacyną badano równiez wpływ innych
NLPZ na proces owulacji. Wydhrzenie odstępu czaso-
wego pomiędzy wylewem LH a pęknięciem pęcherzy-
ka o co najmniej 2 dni (w porównaniu z grupąkontrol-
ną) stwierdzono u 5 z II badanych kobiet po stosowa-
niu ibuprofenu p.o. w dawce 800 mg 3 razy dziennie od
momentu stwierdzenia maksymalnej średnicy dojrzewa-
jącego pęcherzyka (16 mm) przezI0 kolejnych dni (35).
U królików po dootrzewnowym podaniu meloksykamu
(charaktery zuj ące go się większym p owinowactwem do
izoformy COX-L niz COX-I) * 2, 5, 8 i 24 godz. po
kopulacji hamowanie owulacji byłouzależnione od daw-
ki i od czasu podania w odniesieniu do czasu indukcji
owulacji. Dawka 20 mglkg całkowicie blokowała ten
proces, nięzalężnte od czasu podania, natomiast najniż-
sza efektyrvna dawka powodująca całkowite hamowa-
nie owulacji wynosiła 10 mg/kg po podaniu w 5 godz.
przed kopulacją (31). W innym doświadczeniu wyka-
zano, że meloksykam podany krolikom j ednorazowo p. o.
5 godz. po kopulacji w dawce 20 mglkghamuje owula-
cję w I00oń, a podany w czopkach dopochwowych
w dawce I4,9 mglkg hamuje ten proces w 62,5% (30).
Również rofekoksyb (selektywny inhibitor COX-2) po-
dany p.o. w dawce ż5 mgprzez9 kolejnych dni od dnia
stwierdzenia pęcherzyka o największej średnicy Qa-I6
mm) opozniał, o co najmniej 48 godz., pęknięcie pę-
cherzykal4 z 6 badanych kobiet (28).

I{LPZ a syndlom IUF

Wielu badaczy postuluje, żę NLPZ ptzez oddziaĘ-
wanie na syntezę PG mogązablrzaćlwalniante dojrza-
łego oocyhr,ptowadztc do nieskutecznej owulacji, a tym
samym do syndromu niepękniętego, zluteinizowanego
pęcherzyka (luteinized unruptured follicle - LUF) (20,
33), co schematycznie przedstawia ryc. 3. Murdoch



i Cavender (23) wykazali, żejednokrotne podanie i.m.
indometacyny w dawce 750 mg w 12 godz. po wylewie
LH prowadzlło do przekrwienia pęcherzyka i hamowa-
nia owulacji, podczas gdy znamiępęcherzyków z grupy
kontrolnej wykarywało cechy niedokrwienia, Pęcherzyki
pod wpływem indometacyny gromadzlŁy nadmierną
ilośó pĘnu tbezprzerwania ciągłości ściany podlegĄ
luteinizacji, co w konsekwencji prowadziło do powsta-
wania torbieli. Ob s erwowany charakte r zmian wskazu-
je, że syndrom LUF jest procesem przypominającym
zapalente przewlekłe i rozwtja się na skutek hamowa-
nia syntezy PG (23). Jednocześnie autorzy cytowanych
badah sugerują że w pęcherzykujajnikowym indome-
tacy na może wywi eraó dziaŁanię przec iwstaw ne tj . pr ze -
ctwzapalne w stanach osĘch i prozapalne w stanach
przewlekĘch. Killick i Elstein wykazalt, ze po podaniu
hCG u zdrowych kobiet syndrom LUF występował
w I0,7Yo cykli menstruacyjnych (15). Po podanill aza-
propazonu częstotliwość występowania tego syndromu
wzrosła do 50%o, a po zastosowaniu indometacyny do
I00% (15). Chociaż indomętacyna zdolnajest do za-
blokowaniaowulacjiu szczurów, krolikow mĄ i świń,
to nie wpływa ona na transformację tkanki pęcherzyko-
wej w tkankę lutealną. Sugeruje się zatem, żę męcha-
nizmy regulujące owulację i rozwój ciałka żołtego oraz
jego funkcję mogą być odmienne i niezależne, a PG są
mediatoramt zależnej od LH owulacji, ale nie są nie-
zbędne dla luteinizującego działania LH (6, 24),Po do-
pęcherzykowym podaniu indometacyny w jajniku owiec
zaobserwowano struktury które mogły uchodzić zazlu-
teinizowane torbiele (23, 24). Były one co najmniej
dwukrotnie większe od normalnego, dojrzńego pęche-
rzyka, ale nie ulegĘ pęknięciu (23,24). Syndrom LUF
wywołano eksperymentalnie rowniez u innych gafun-
ków zwięrząt (maĘ, krolików) przez systemowe lub do-
pęcherzykowe podanie indometacyny, co jednak nie
zmieniało o soczowego ani wewn ątrzpęcherzykowego
poziomu progesteronu (P4) (4,6,14). Podanie indome-
tacyny s.c. u szczurow 1 godz. przed podaniem hCG
hamowało syntezę PG, ale nie wpĘrvało na wzrastającą
produkcję.P4 (10)., co sugeruje, że .synteza steroidow
w rozwijającym się ciałku żołtym jest niezależna od
prostanoidów. Wykazano również, że prodtlkcja P4
w jajniku królikow pozostaje niezmieniona po podaniu
aspirlmy i naproksenu zarówno in vivo, jaki in vitro, co
z kolei wskazuj e, że luteinizacja może przebtegac mimo
braku pęknięcia pęcherzyka (41). RówniężKatz i wsp.
(I4) wykazall, że spadek stęzenia prostaglandyn po po-
daniu indometacyny w okresie przedowulacyjnym u kro-
likow nie miał wpĄrłu na produkcjęP4 oraz czynnoś-
ciową i morfologiczną luteinizację w I2-I4 godz. po
podaniu hCG . Zhtteinizowane, niepęknięte pęcherzyki
i prawidłowo romvljające się ciałko żółtew grupie kon-
trolnej w 24 godz. po iniekcji hCG byĘ podobne do
s i eb ie p o d wzg lędem fi zj o l o g iczny m i morfol o gi czny m,
pomimo tego, że nieuszkodzona błona podstawna za-
pobiegaławnlkaniunaczyhdozllteintzowanychpęche-
rzykow (14). Stwierdzono, ze kompletne unaczynienie
prawidłowo rozwijającego się ciałka żóŁtego u króli-
ków rozwija się w ciągu ok. 4-5 dni po owulacji. W tym

Ryc. 3. Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ) na owulację

czasie tylko komorki połozone na obwodzie sąunaczy-
nione, ale wystarczato do podtrzymania lutealnej ste-
roidogenezy w centrum CL. Autorzy łch badań postu-
hĄą że w przypadku wystąpienia syndromu LUF, do-
chodzi do rozwoju ciaŁka żołtego pomimo zapobiega-
nia rozpadowi błony podstawnej przez tndometacynę
i brakuprawidłowego wnikanianaczyń do komórek lu-
tealnych (14). W innych badaniach Murdoch i Dunn
(24) v"rykazali, że stęzenie P4 w krwi pobranej z zyły
jajnikowej orazĘĘ szyjnej zewnętrznejw 10. dniucyk-
lu jajnikowego u owiec nie rozni się istotnie uzwierząt
po dopęcherzykowym podaniu indometacyny w porów-
naniu z grupąkontrolną. Sugeruje to zatem,że czynnlki
kontrolujape powstawanie syndromu LUF są podobne
do tych, które uczestnlcząw tworzeniu prawidłowego
ciałka żółtego.

Dostępne dane piśmiennictwa wskazują żę możliwe
jest zakończenie procesu owulacji u ssaków przy braku
przedowulacyjnego wzrostu produkcj i j ajnikowych PG,
oraz że antyowulacyjne dzialanie NLPZ moze być nie-
zależnę od ich zdolności do hańowania cox w szlaku
przemian kwasu arachidonowe go (2 6). Leki tę z Łatw oś -
cią wnikają do warstwy lipidowej błon komórkowych,
gdzie mogą wywierać wszechstronne działanie, np.
wpływaó na przepĘw jonów przez błony, produkcję
nadtlenków, fo s foryl acj ę oksydatywn ą t w iązanie czy n-
ników chemotaktycznych. Z badań prowadzonych na
owcach wynika, ze hamowanie owulacji przez indome-
tacyn ę mo że by c b ar dziej zw iązane z hamow ani em p ę-
cherzykowej kolagenolizy i chemotaksji biaĘch krwi-
nek niż z blokowaniem pęcherzykowej syntezy PG.
Przędowulacją zaobserwowano bowiem wzrost aktyw-
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ności kolagęnazy w jajniku. Ponadto napĘwające do
pęcherzyka krwinki białe akĘwuj ąenzymy proteolitycz-
ne oraz uwalniają cfiokiny, metabolity kwasu arachi-
donowe g o, c zynniki wzro stu or az c zy nnlki wpĄrvaj ąc e
na angiogenęzę, a wypadkowa ich dziaLania wpĘwa
istotnie na proces owulacji i luteinizacji (26). Ponadto
wykazano, że indometacyna moze hamować owulację
przez hamowanie apoptozy komórek jajnikowych, in-
dukowanej przęz czynnik martwicy nowotworu TNF.,
który determinuje formowanie się znamienia owulacyj-
nego. Indometacyna, co prawda, nie wpĄrvała na wy-
dzielanie TNF_ wewnąttz pęcherzyka w miejscu spo-q.

dziewanego pęknięcia, ale jej wysoka dawka (800 mg
i.m.) chroniła komórki nabłonka powierzchni jajnika
pr ze d (niezależnym o d P G) cytotoks yc znym wpĘwem
TNF" in vitro (25). Wykazano także, że głównąprzy-
czynąapoptozy jest długotrwaĘ wzrost wapnia w cyto-
solu. Wydaje się, że indometacyna podana w wysokich
dawkach, przewyższających dawki zdolne do hamowa-
nia owulacj i, blokuj e akumulacj ę wewnątrzkomórkowe-
go wapnia, skutkiem czego chroni komorki jajnlkaprzed
altolizą(22). Sugeruje się zatem, ze indometacynaha-
mujeowulac jętakżeprzezmechanizmyanĘapoptoĘcz-
ne, które mogą byc nieza\eżnę od regulacji zwlązanej
ze spadkiem poziomu prostanoidów (22,25).

P omimo p o stulowan ta r óżny ch mechanizm ów dzia-
łania NLPZ, dotychczasowe wyniki badań jednoznacz-
nie wskazuj ą iż Ieki z tej gnryy są zdolne do hamowa-
nia procesu owulacji. Ze względu na szerokie zastoso-
wanie i możliwość wlrvoĘrvaniazablrzeh cyklu jajni-
kowego celowe wydaje się prowadzenie dalszych ba-
dań, które przyczyfiąsię do pełnego poznaniawpb.v,.u
NLPZ na czynność jajnika ssakow.
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