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Summary

This PaPer present new data on the latest achievements in the biological action and utilisation of pGs in
veterinarY medicine (luteolysis, abortion, parturition, equine łaminitis, feline cardiomyopathies, paralytic i|eus
and porcine gastric ulceration).
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Z punktu widzenia praktyki weterynaryjnej najwięk-
s ze znaczenię ma dzi ałani e pro s tagl an dyn ( P G ) na tk an -
ki i narzaly otaz możllwość ich praktycznego wyko-
rzystania w klinice.

Działanie biologiczne PG

ale są też międzygatunkowe odrębności w ich dzlaŁa-
niu (tab. 1).

Wpływ na układ krążenia. Poza wpływem PG na
mi ę śnió wk ę układu r ozr o dc ze go, działĄ ą one i stotni e
na układ sercowo-naczyniowy. Początkowo uwazano,
że przez zmniejszanie stępnie
okazało się, ze PG za powo-
dują głębokie zmiany żne od
r o dzaju zw i ązku oraz gatunk l zw ier zęci a ( 5 ). Zmi any
w ciśnieniu krwi powodowane przez PG są głównie
następstwem ich wpływu nanaczyniowy opór obwo-
dowy. Związki te bowiem zmieniająkurczliwość mię-
śniówki gładkiej duzych tętnic, arteriolek, prekapilar,
wenulek i dużych zyŁ (I). Głownie to PG serii E i A

żeniu kapilarnym i tak istotnie ich opór zwiększają
we w s zystki ch b adanych dotychc zas układach krwi o -
nośnych, że doprowadzajądo zwiększenia obwodo-
wego ciśnienia krwi (23).Działanie TXA, jest następ-
stwem pob u dzęnia re ceptorów sp ecyfi c znych kla sy TĘ

w wyniku którego dochodzi do generowania inozyto-
lu 1 ,4,5-trifosforanu (rP.) w cytosolu. DziałaniePcP. 

"
to wynik pobudzenia rdceptórów FĘ w wyniku któit'-
go dochodzi do uwalniania IP.. aw zwtązku z tym do
zrł,iększenja stężenia jonów [Ca' ] w cytosolu (23),
PGF nieznacznie wpływa na naczynia własne serca i
prawie nie powoduje zmian w jego inotropizmie (9,
l6). PGF,"|,,, powoduje silny skurcztętnic (u świni i
owcy) oraz żył (u psa) (23).

Tab. 1. Wpływ prostag|andyn na mięśniówkę gładką



B ar dzo s i lne dz i ał an ie r o zklr c zaj ąc e nac zyni a P GI,
(wielekroć silniejsze od działania PGE,) stwierdzonó
w łożysku naczyń wieńcowych. nerkówych, mięśni
szkieletowych i sieci (omentum). Prostacyklina dztała
tak samo silnie po iniekcji dożylnej jak i dotętniczej.
Znaczn,s,ę słabiej rozkurczająco na naczynia dzlaŁają
natomiast PGEI i PGE2, wstrzyknięte dozylnie. Obie
one ulegają prawie całkowitemu metabolizmowi w
czasię j ednego przejścia przęz krązenie płucne, pod-
czas gdy PGI, nie jest tak szybko rozMadana w płu-
cach (23). Stosunkowo długa przeżywalnośc PGI, w
płucach sugeruje, ze jest ona w nich uwalniana do krwi
i żę może być PG Wązącąo większym znaczenllhe-
modynamicznym niż szybko rozkŁadana PGE, (18).
Niektóre naczynia płodu i matki mogą syntetyŻowac
PGI,, a więc moze ona uczestnlczyc w przystosowaniu
kr Ęenta do ciĘy i p oro du (2 9 ) . S ynte ty zow ana lokal-
nie PGI, możę uczestniczyć w utrzymaniu drożności
przewodu tętniczego, gdyż aspiryna, a jeszcze bardziej
i ndo m etacy La mo gą zamyk ać prz ew ó d tętnlc zy n ow o -

rodka. Rozbiezne wyniki uzyskano w testach klinicz-
nych (1, 13). Rozszerzający wpływ PGI, na naczynia
j est wynikiem sp ecyfi czne go działania pobudzaj ąc e-
go na receptory klasy IĘ następstwem którego jest na-
s i leni e aktywno ś c i cyklazy adenyl anowej zwi ęks z aj ą-
cej stęzenie wewnątrzkomórkowego cAMP (23).

Rożnice w stopniu silnego działania leukotrienów
([Do i LTC]) naukła.d sercowo-naczyniowy sąfunkcją
gafunku zwterzątoraz drogi wprowadzenia Ęch związ-
kow do organizmu. Oba leukotrieny wstrzyknięte i.v.
powoduj ą początkowo hiperlensj ę, po której następu-
je długotrwała hipotensja. Wstrzyknięte dotętniczo
wykazuj ą minimalny efekt presyj I7y, a znaczrIie przed-
łużonę dzjałanię hipotensyjne. Przynajmniej w części,
działania te są następstwem uwalniania PG, bowiem
i nh ib i tory cykl o o k sy g ęnazy zno s ząpr zę dłużone dzia -
łanie hipotensyjne leukotrienów (żż).

Wpływ na elementy morfotyczne krwi. Pb/tki krwi
cechuj e duża zdolność wytwarzanta endonadtlenków
PGG, i PGH, oraz
szczegolnie TXA,
kiem zlepiającyń
waniu skrzepu jest równowazony przeciwagregacyjnym
dztałaniem PGI'. Rola TXA2 jest nieoceniona w for-
mowaniu skrzepu dla uruchomionych mechanizmów
hemo statyc zny ch pr zęz uszkodzeni e naczyh krwiono-
śnych lub zaburzenia we krwi. Przeciwzakzepowe
dziaŁanie PGI, może sŁużyć modulacji powstawania
skrzepu. Prostacyklina PGI, jest najsilniejszym endo-
gennym inhibitorem zleplanta plytek krwi. Jest ona
1000 razy silniejsza od adenozyny i 30-40 razy s1l-
niej sza w dziaŁaniu pr zeciw agr e gacyj nym o d PGE, ( 1 ).

ana z e n d o t e l ium nńłonka na-
biologiczną rol ę przeciwstaw-
interakcji pomiędzy płytkami

krwi i naczyniami krwionośnymi (10, 17, 18). Zwięk,
szając syntezę cAMP prostaglandyny rodzaju PGD.oraz
PGE' hamują a PGG, zwiększa agregację trombocy-
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tów. We wpływie na monocy,ty PG nasilają chemotak-
sj ę stymulowaną dopełniaczem (komplementem).

Działanie na nerki. Wprawdzie cyklooksygęnaza
jest obecna w róznych częściach nerek, to główne pro-
dukty metabolizmu kwasu arachidonowego sąw nich
tkankowo-specyficzne (9). Fizjologiczna rola PG dla
przepływu nerkowego krwi u zwterząt niestresowa-
nych jest nieznana. PG klasy PGA oraz PGE sąuwal-
niane w nerkach psa zarówno w niedokrwieniu nerek
jakteZ po stosowaniu norepinefryny (NE) lub angio-
tensyny, chroniąc niejako nerki przed kurczącym dzia-
łaniem cytowanych hormonów na naczynia własne
nerek. Główną PG uwalnianą w komórkach intersty-
cjalnych rdzenia nerek jest PGE,. Kanaliki zbiorcze
również generuj ą PGE,. Prosta glańdyna ta moze zwięk-
szać wydalanie sodu i wody ntezależnię od zmian w
przepływie kłwi przez nerki. Po części, jest to wyni-
kiem hamowania dztałania hormonu antydiuretyczne-
go (ADH) na przępuszczalnośc kanalików zbiorczy ch.
Rozszerzając naczynia krwionośne rdzennej warstwy
nerek PG zwiększajądopływ krwi do wewnętrznych
warstw części korowej nerek. Dztałając na dystalne
kanal i ki nerkowe P G wpływaj ątakże na wytw ar zanie
moczu, U psa, po stosowaniu PGE, i PGF2"lf" docho-
dzi do zwiększenia wydalania kanalikowego jonów
Na', Cl oraz K*, w konsekwencji interakcjt z ukŁa-
dem kalikreina-kinina w kompartmencie nerkowego
wydzielani a moczu (9, 1 8). Prostaglandyny przeciw-
dztał aj ąw pływ o m hormo n ów o s zc zędzaj ący ch w o dę,
takim j ak wazopre syna czy mineralokoĘkoidy i o sła-
n i aj ą nerki pr ze d nadmi ernym działaniem tyc h ho rmo -

nów.
PGI, jest syntetyzowana w nerkach, głównie przęz

kompartment naczyniowych mięśni gładkich (1). Ni-
skie stężeni a P GI, p owo duj ą r o zszer zęnię naczy ń ner -

kowych, pTzez có zmniejsza się opór naczyniowy, a
zwtększaprzepływ Ł,rwlprzez nerki. Ta PG nasila tez
wydzielanię zmoczemjonów Na*, K*, CI oraz wody.
Zmiany te mo gą wynikać z b ezpo śr edniego działania
PGI, na mechanizmy transpotlu kanalikowego lub są
dziaŁantęm wtómym, powodowanym przęz redystry-
bucję przepĘrvającej krwi. Zwiększa się Iiczba danych
potwierdzaj ących to,_ż9 PGI, reguluj e równie ż uw al-
nianie reniny przez działanie na naczyniowe obszary
kłębków nerkowych i wytwarzanie PG może mieć
udział w różnych rodzajach nadciśnienia (20).

Nerki wytwarzająTxA, jedynie w stanach patolo-
gtcznych,takich jak zaciśnięcie (ligation) lub inne za-
tkania cewki moczowej. Patologiczne stany, takie jak
krwotoki, czy laparotomia mogą zwiększac stężenie
PG, zwłaszcza PGE., która utrzymuje równowagę
przepływu nerkowegó krwi. PGE. nasila uwalnianie
erytropoetyny w nerkach (23).

Wpływ na układ nerwowy. Technika mikroinfuzji
domózgowych pozwoliła określić bezpo średn je dzia-
łanie PG na mózg, a nie - jak sądzono - pośrednie,
poprzez zmianęprzepĘwu krwi w naczyntach mozgo -
wych. U kurcząt, myszy oraz kotów PG działająuspo-



kaj aj ąc o - trankwi 1 i zuJ ąc o or az zno s ząo bj awy drg aw -
kowe. Takiego typu dztałania nie stwierdzono po sto-
sowaniu PGF,. Prostaglandyny znajó,|ące się we frak-
c jachzakończeńnerwo!\ychhomogenatówmózgowia
i uwalniane z tych zakończeń in vitro uważane sąza
modulatory neurotransmisji synaptycznej (23). Te z
grupy PGF uwalniają neurotransmitery układu współ-
czulne go i nas ilaj ą re aktywno ś ć nar ządow wykonaw-
czych (efektorowych) na NE. Prostaglandyny klasy
PGE z kolei, hamują zarówno uwalnianie NE jak i
epinefryny (E), a także działanie tych katecholamin.
Jak dotąd nie ma jednoznacznych danych wskazują-
cych na to, że PG mogą odgrywać rolę neuroprzękaź-
ników (1). Ich działanie w ośrodkowymul<ł.adzie nel-
wowym (oun) polega na modulowaniu reakcji, któ-
rym pośrednlczy oAMP (8). Dla wywołania efektów
ośrodkowych konieczne są duże stężenia PG, ale fi-
zjologlczne ich znaczęnie dla funkcjonowania ośrod-
kowego układu nerwowego pozostaje wątpliwe.

Działanie w stanach zapalnych. Prostaglandyny
(podobnie jak inne eikozanoidy) uwalniane są z tka-
nek mi ękki ch w re akcj i na r ó żne c zy nnlki uszkadzaj ą-
c e (noxa), taki e j ak zakażenie, uszko dz eni a me chanic z -
ne, termiczne b ądź chemiczne. Uwolnione, o dgrywaj ą
bardzo ważną rolę w rożnych fazach miejscowego
odczynu zapalnego. Duże stężenia PG powodują ból
w następstwie bezpośredniego pobudzenia czuciowych
zakońc zęń ne rw o wyc h . B ar dzi ej typ ow e i ch dztałanie
polega na tym, że PG w bardzo niskich stężeniach
zw iększaj ąwraż l iwo ś ć c zuc i owyc h zakońc zeń nerwo -
wych na działanie innych czyrrrrików nocycep§wnych,
takichjakbradykinina, histamina i inne mediatory za-
palenia. Powstawanie obrzęku oraz hiperemia powo-
dowana przęz kininy i inne autakoidy również są
zwiększane przez takie PG jak PGF, i PGI,, Związki
te mają nie działac bezpośrednlo pizez zwiększanie
pr zępuszc zalno ś c i ś cian nac zyni o wy ch, Ie cz maj ąuła-
twiać migrację leukocytów i tworzenie obrzęku w na-
stępstwie zwiększonego przepĘwu krwi. PrzepĄw ten
zwiększa się z powo du r ozszęrzenia światł a naczyń.
W proce sa ch zap alnych ucze stn iczą też metabolity
szlaku lipoksygenazowego, co ma się wiązać zptoce-
sem immunologicznym.

Leukotri eny p epĘdowe nv tększaj ąpr zępuszczalno ś ć
ś cian nac zy n or az pro stagl andyna P GE rw iększa pr ze -
puszczalnoś ć ś c i an nac zyni owych, r azęm pr zy c zy niaj ą
się zapalenil przez ich działania chemotaktycznę na
leukocyĘ. ie aktywnyjako chemo-
atraktant dl ądrzasĘch (1). Inne me-
tabolity szlaku lipoksygenazowego takie jak 5-HPETE
czy 5-HETE mogąułatwiać uwalnianie z komórektucz-
nych histaminy i innych autakoidów prozapalnych. Ra-
zęmz PGF paĄcypuje w wyzwalaniu skórnych reak-
cji aler gtcznych. Ob i e nv iększaj ąobrzęk r an. P r zy j ęŁo
się uważać je zamediatory osĘch stanów zapalnych,
ponieważ w zmagająprzebieg Ęch procesów.

Godne podkreślenia jest ważne dziaŁanie PG jako
c zynników wy zw alaj ących no cyc ep cj ę (b ó l). Wi ado -

mo bowiem, że przeciwbólowe działanię kwasu ace-
tylsalicylowego (aspiryny) polega na hamowaniu syn-
tezy PG. Działanie to jest następstwem hamowania
aktywno ści dioksygenazy uczestnic zącej w syntezie P G
oraz Llszczęlniania błony lizosomów jakie powoduje
kwas aceĘlsalicylowy. W podobny sposób dzińalek
przeciwreumatyczny o nazwie indometacyna (13, 30).

Wpływ na sekrecję soku żołądkowego. Wydzie-
lanie soku zołądkowego hamują PGA,, PGE, oraz
PGE2. Dlatego zaczętoje stosować w lećzeniu ćhoro-
by wrzodowej żołądka, Kwas acetylsalicylowy i inne
lekt z grupy NSAID's mogątorować rozwój choroby
wrzo dowej żoŁądka i dwunastn icy zno sząc p owy ższe
hamowanie powodowanę przez PG (1). U rożnych
gatunków zwierząt PGI, jest głównym produktem ślu-
zówki żołądka. Silnie rózszetzając naczynta tej tkan-
ki, hamuje również sekrecję kwasu solnego powodo-
wanąprzez pentagasĘnę. Tak więc PGI, może pełnić
ro l ę mo dul a tor a zno szące go wydzi el ani e kw a su żołąd-
kowe go i by c czynniki em przekrwieni a czynno ś ciowe-
go żołądka. Obecnie utrzymuje się, ze związkt aspiry-
nopodobne powoduj ąpodraznienie i owrzodzenie żołąd-
ka w wyniku hamowania syntezy PGI, (1, 6, 30).

Wpływ na układ rozrodczy. Rola PG w układzie
tozrodczytn sprowadza się do luteolizy, poronień i
p o ro dó w, a b ędzie p rz e dmi ot e m zasto s ow ania klinlcz -
nego PG lub ich analogów (2, 3 , 14, 19 , 2I , 27). Nie-
które PG lub ich analogi (PGFr",r": dinoprost, PGE':
dinopro ston, sulpro s ton) mo gą'iirdukować rytmlcŹne
skurc ze maci cy or az r o zkur czac szy jkę mac icy nleza-
Ieżnie od stanu hormonalnęgo zwlętzęcia. Sąone sto-
sowane głównie jako środki poronne po podaniu miej-
scowym lub stosowaniu pozajelitowym (I5). Znacze-
nie luteolityczne,zwłaszcza przęz
macicę stwierdzono u wie , kto-
wy, maciory, owce, kfóliki, świnki morskie, małpy).
To s amo działanię wykazuj e e gzo genna PG F, 
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troluje ona okres przeżycta ciałka żoŁtego,I tak np. u
nieciężarnych krów hormon luteolityczny albo PGF',.'
uwalnia się około 14 lub 15 dnia cyklu rujowego. Ciał-
ko żołte ulegające degeneracji pozwala na ponowne
wystąpienie rui. CiĘa hamuje uwalnianie hormonu
luteolitycznego, przeto ciałko żóhe się utrzymuje i cią-
ża sięrozwtla.

W czasie pierwszych 14 dni cyklu płciowego, w
en do m etr ium by dŁa stwierdzono stęzenie PGF, sięga-
jące około 50 mcg/g suchej masy. Od 15 dniń cyklu
płciowego do czasu wystąpienia rui stęzenie to zwięk-
szało się trzykrotnie. Stężenie PGF we krwi żylnej
zwiększa się bezpośrednio przed porodem. U owiec
było to 8, a nawet 15-krotne zwiększenie stężenia PGF
w porównaniu do anoestrus. Związki te wiĘe stę z
luteolizą poronieniem i porodem QĄ.

Zwiększone stęzenia PG we krwi opisano w czasie
różnych postaci zapaścikrążeniowej powodowanej ana-
filaksją endotoksynami lub krwawieniem wewnętrz-
nym.

P o za działani e m lute ini zuj ącym P GF 
r r r^ działa klr -

cząco na mięśniówkę gładką macicy. Pobudzając re-



ceptory klasy FP powoduje ona generowanie I,4,5-
(IP,). a w związkuztymzwięk-
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kiego poprzęzwtązanie się z kalmoduliną(1). Zwięk-
szone stężenie uwalnianych PG w czasię porodu uwa-
żane jest głównie zauwalnianie PGFr.,r^, będącej głów-
nym czynnikiem powodującym przedporodową lizę
ciałka żóŁtego, który to czynnik znosi blok progeste-
ronowy i wywołuje skurcze macicy w czasie porodu
(24,25,26). Ze zwiększeniem stężenia PG wiąże się
przedwczesny poród i poronienie. Potwierdzeniem Ęch
danych jest działanie leków aspirynopodobnych po-
woduj ących opóźnienie porodu, zmntejszenie siĘ skur-
czów macicy podczas porodu, opóźnienie przedw cze -
snego porodu i opóźnienie poronienia (1, 13). PGD,
powoduje rozkurcz mięśniówki macicy w wyniku
zwiększonej syntezy cAMP po pobudzeniu recepto-
rów typu DP (23).

Działanie na układ oddechowy. Prostaglandyny se-
rii F (zwłaszczaPGF "," ) kurczą mięśnie gładkie tcha-
wicy'i oskrzeli u róŹfi'jrch gatunt<Ow zńerząt, aPG
serii E (PGE, i PGE,) w zasadzie powodująsilny roz-
kurcz mięśniówki układu oddechowego. U astmaty-
ków PGFr",'.^ nasila skurcze oskrzeli (psy. koty). a PGE,
i PG E, są si l nymi zw iązkami r ozszerzający m i oskrze-
Ia (brónchodil atantia). PGE, pobu dzającreceptory kla-
sy EP, .przezgenerowanie IP, powoduje obkurczanie
oskrzeli (23\. Działanie obkurczające mięśniówkę
oskrzeli powodowane przez PGD, wynika wtórnie z
pobudzenia receptorów klasy TP clzyli specyficznych
dla TXA ąmię-
śniówkę TXA.
pobudza stęże:

świnek morskich niż l ludz|).
Działanie na przewód pokarmowy. PGI, zmienia

motorykę i męchanizm prze cho d zenia pĘnow w j eli -
cie, w którym wykazuje dztałantę przeciwbiegunko-
we. PGE, przeciwni asy EP,
zwiększa syntezę IP jelrtta, d
zwiększającwydzie z pobu-
dzenie receptorów klasy EP, powoduje biegunkę, co
stanowi podstawową właściwo ść ogranicz ającą jej
przydatność terapeutyczną. Pobudzente tej klasy re-
ceptora rozkltcza mięśniówkę gładką przewodu po-
katmowego (nasilona synteza cAMP). Pobudzanie re-
ceptorów klasy EP, przęzPGE, powodl4e zkolei skur-
cze mięśniówki jelitowej, hamowanie wydzielania
kwasu żołądkowego oraz zwtększanie czynności wy-
dzielntczej śluzówki przewodu pokarmowego w wy-
niku hamowania aktywności cyklazy adenylanowej i
zmniej szenta syntezy cAMP ( 2 3.). P GD, działaj ąc p o -
budzająco na receptory typu DP powoduje zwiększe-
nie aktywności cyklazy adenylanowej wraz ze zwięk-
szeniem stężenia cAMP i rczkurcz mięśniówki prze-
wodu pokarmowego (23).

Wpływ na termoregulację. PG zmieniają termo-
regulację w organizmach. Infuzja PGE2 lub PGA, do
komory 3 mozgl lub podwzgórza powoduje senność
przy zwtększającej się temperaturzę ciała. Po infuzji
PGFru,rn nie obserwowano zmianw zachowaniu ogól-
nym zw ier ząt, le cz do cho dziło do obniżenia temp era-
hr a ciała (hip otermii).

Wpływ na powstawanie bólu orazgorączki.Dzia-
łanie niektórych ze środków przeciwgorączkowych
obniżających ośrodkowo temperaturę ciała można
vrrtŁLlmaczyć hamowaniem syntezy PG w oun. Na syn-
tezę PG wpływająteż leki nie zmniejszaJące odczynu
zapalnego ale wykazuj ące działanie przeciwgorączko-
we typu fenacetyny. Dodać należy, że fenaceĘna ha-
muje syntezę PG w oun, a nie wpływa na ich syntezę
w innych tkankach. Dlatego tez fenacetyna nie działa
pr ze ciw zapalnie al e wyłącznie prze ciwgorączkowo.
Kwas acetylsalicylowy natomtast działa ośrodkowo i
obwodowo hamująco na syntezę PG iz tym wiąże się
j ego ośrodkowy wpływ przeciw zapalny.

Wpływ na wydzielanie hormonów. PGFr",r" jest
zaangażowana w uwalnianie gonadotropin i prolakty-
ny, ale nie jestjeszcze znany rodzaj receptora pośred-
niczącego w tym działaniu. Równiez PGD, modyfi-
kuj e uwalnianie hormonów p o dw zgor zowo--przys ad-
kowych poprzęz pobudzanie receptorów klasy DP i
zwi ęks z anie aktywno ś ci cyklazy adenylanow ej, a na-
stępnie stężenia cAMP (23). PGF'^,." infundowana do
III komory mozgu owiec ptzez Ę godz. w dawce 40
mcg/400 mikrolitrów płynu Ringer-Lock'a na 90 min.
przedzachodem słońca powodowała zwiększenie śred-
niego stężenia uwalnianej melatoniny do krwi ze II8
do 259 pglml osocza (Romanowicz i wsp. 1999, danę
niepublikowane).

Stosowanie PG w medycynie

Prostaglandynyusiłuje się stosować głównie w celu:

- prowokowania porodu lub poronienia (24,25),
- leczenia sta ). Prosta-

glandyna PGF2"1 dziaŁanię
kurczące 10 000

sekrecji kwasu zołądkowego (PGA,,
P

a agr egacji trombocytów.
W weterynarii stosuje się PGF, jako lek powodują-

cy luteolizę ciałka żołtego. U około 73-95% samic le-
czony ch P GF, do cho dzi do wystąp ieni a rut, często b ez
objawów zeŃtętrznych (4). U 50% zwierząt ze spro-
wokowaną ruj ą do chod zlło p o ich p okryciu do zapłod-
nienia. Zaskltęcznądawkę PGF, dla krowy przyjmu-
je się 1-2 mg po podawaniu domacicznym, a 30 mg po
stosowaniu podskórnym lub domięśniowym. D ojrze-
wanie ciałka żołtego u krowy można wyhamować od
5 dnia cyklu płciowego, a więc wtedy gdy ciałko żółte
jestjuż wykształcone (14). Podając PG w czasięroz-
woju ciałka żoŁtego nie należy się spodziewać jakie-
gokolwiek działania.

Prostaglandyny wykorzysĘe się też do synchroni-
zacjirui w stadzie, wykonując dwie iniekcje w odstę-



czasie zwiększa się stężenie estrogenów. W około 72
godz. po iniekcji powodującej faktyczną luteolizę,
następuje pik LH. To odpowiadapoczątkowi rui. Czas
pomiędzy iniekcj około 4 dni
lub 24 godz. od z wszych ob-
jawów rui. Za op iania samic
uważa się 80 godz. od momenfu iniekcji PG.

wania PGF2"]'." w ginekolo gii zawierają specjalistycz-
ne opracowania (1, 30). Dla osłabienia działaniaPG

Prostaglandyny stosowane mogąbyć w celu zmniej-
szenia obrzęku błony śluzowej nosa. Niektóre stoso-

aniu agregacji pł-
zępow przyWĘe-
alizynerkowej lub

syntetyzować nowego białka. To dziaŁanie hamujące
aspiryny będzie się utrzymywać długo, przezktlkadni,
tj. do czasu wytworzenia przez szpik kostny nowych
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