
Altykul przeglądowy

0biawy kliniczne i ich powikłania

Wszystkie suki nieciężallle zarówno w połowie, jak
i w późnym metestrus (tj. diestrus) oraz między 6. a20.
tygodniem postestrus mają silniej rozwinięte gruczoły
sutkowe niz w innym okresie cyklu, a maksymalnąwiel-
kość osiągajągruczoły sutkowe w około 14. tygodnia
cyklu. Podczas gdy stopień rozwoju gruczołow sutko-
wych oraz Inne z objawow działantaprolaktyny u suk są
istotnie rożne, to suki które manifestują bardzo silne
objawy, mają widoczną i klinicznąIaktomanię. Zespo-

Tab. 1. Objawy kliniczne obserwowane w czasie laktomanii
u suk (oprac.wg 7)

Review

łowi laktomanii (tab. 1 ) towarzys zą zwykle takte z obja-
wów behawioralnych, jak: niepokój (nerwowość), osła-
bienie aktywności ruchowej, budowanie gniazda do po-
rodu, agresj a,wyltzywanie skóry gruczołów sutkowych
zwłaszcza w okolicy pachwiny oraz opieka macierzyń-
ska nad przedmiotami martwymi (fikcyjne szczenięta),
Następnie suki rzekomo cięzarne wykazują objawy fi-
zykalne, takie jak: zwiększony apetyt i przybieranie na
wadze, wydatne powiększenie, a nawet obrzęk gruczo-
łów sutkowych, wydzi elani e ml eka, r ozllżnienie śc iany
jamy brzusznej (,,opadnięcie brzlcha"), a czasamitakżę
skurcze brzlsznę zparciami imituja.cymi skurcze poro-
dowe, obrzęk sromu, śluzowy, ciagliwy wypĄrv z poch-
wy (10, 16).

W niektórych przypadkach laktomanii objawy fizy-
kalne obserwuje się jeszcze przed wystąpieniem obja-
wów behawioralnych. Nadmierny rozrost gruczołów sut-
kowych jest zazwyczaj najbardziej widoczny w parach
gruc zołów p ołozonych najb ar dziej do o gonowo, j akko 1-

wiek cała listwa mlęcznamożebyć powiększona.
Produkcja mleka w czasie laktomanii najprawdopo-

dobniej jest następstwem rozwoju nie tylko wewnątrz-
zr azlkow e go, ale równiez wewnątrzkanalikowe go wy-
dzielania mleka u suk predsyponowanych (6). Laktacja
jest często ułatwiana przez autossanie gruczołów lub
adopcję obcych noworodków. Mogą być również obęc-
ne: wymioty, utrata apetytu, biegunka, nadmierrre mo-
czenie, nadmierne pragnienie i nasilone spożywanie po-
karmów. Suki, u których te behawioralne lub ftzykalne
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objawy są tak nasilone, ze stają się problemem klinicz-
nym, upoważntają do przedstawienia stwierdzenia
o obecności klinicznej postaci laktomanii llb tzw, ciĘy
urojonej i często wymagają leczęnta.

Powikłania laktomanii, podobne zapalenil gruczołów
sutkowych i zapaleniu skóry tych gruczołow, występują
r zadko, a j e żeli te komp l ikacj e n i e zacho dzą zazw y czaj
objawy syndromu ustępują samoistnie po upĘwie 2-4
tygodni. U suk podatnych ma miej s ce duża częstotliwość
nawrotów w czasie następnych cykli estralnych. Lakto-
mania zwtdocznymi objawami moze wystąpić w nastę-
pujących przypadkach: w czasie ptzedłużającego się
Ieczenia progestynami, po zakończeniu terapii progesty-
nowej, w reakcji nalęczęnte przeciwprogestynowe oraz
w czasie lutealnej fazy w 3 lub 4 dni po usunięciu jajni-
ków (kastracji) (8). Te przykady narażeniana dziaŁanie
progesteronu i póżniejsze obniżenie tego stęzenia lub
brak progesteronu maj ąprawdopodobnie takie same dzia-
łania, jakie zachodząw reakcji na obnizenie stężenia
progesteronu, do którego dochodzi zazwyczaj u suk cię-
żarny ch tuż prze d p oro dem.

Niektóre prace sugerują ze istnieje korelacja pomię-
dzy występowaniem ep izodów laktomanii a p óżniejszy -
mi chorobami układu rozrodczego lub zaburzeniami
płodności. To, czy prolaktyna pełni rolę w rozwoju no-
wotworów gruczołów sutkowych, nie jest jasne.Liczba
receptorów prolaktynowych w nowotworach złośliwych
nie jest vłyższa od ich stęzenia w tkankach normalnych,
a jedynie 30oń tych nowotworów zawierało receptory
prolaktynowe. Tym niemniej, laktomanię i prolaktynę
włącza się do patogenezy nowotworów gruczołow sut-
kowych. Zwiększeni e ry zyka nowotworzenia w gruczo -
łach sutkow y ch zw tązane z l aktom a nią mo żna wyj aś nić
ciągłym działaniem mechaniczn e go r ozciągania or az
nagr omadzeniem substancj i karcinogennych wewnątrz
ztazikow gruczołów w wyniku produkcji l zalegania
mleka.

Patofiziologia
Rola progesteronu. Od pewnego już czasu postulo-

wano, ze laktomania jest powodowana albo przez nad-
pro dukcj ę pro ge steronu, albo nienormalnie długie ltrzy -
mywanie się ciałka żółtego przetrwałego (7). Ostatnio
lważa się, ze znaczęnię poddawania gruczołów sutko-
wych działaniu progesteronu głównie polega na ułatwia-
niu, tzn. zwiększenie stęzenia progesteronu j est koniecz-
ne do zwiększenia objętości (ewolucji) gruczołów sut-
kowych, jakie ma miejsce w laktomanii, Tak więc wy-
daje się, ze laktomania jest związana zltlzależniona od
wcześniejsz9go, przedłużonego - a w wielu ostatnich pu-
blikacjach - narażentana zwiększone stężenia progeste-
ronu. Ponadto, w oparciu o dowody pośrednie sugero-
wano, że laktomantamożę być następstwem zwiększo-
nych stężeń prolaktyny lub zwiększenia stopnia wtażli-
wo ści tkanek na prolaktynę sp owodowan y ch przez szyb -
sze niżnormalnie obniżenie stężenia progesteronu w póź-
nej fazie lutealnej. Faktycznie, kastracja lub owariekto-
mia wykonana w fazie lutealnej (np. w czasie metestrus/
/diestrus) u niektorych suk wyzwala ciĘęurojoną zwa-
ną laktomanią(tab. ż).

Tab. 2. Prawdopodobne przyczyny powodujące objawy kli-
nicznej laktomanii u suk (oprac. wg 7)

1. Samoistne występowanie silnie jszego zwiększenia slężenia
prolaktyny od wyslępuiącego normalnie w lazie dieslrus

2, Samoistne zwiększenie wlażliwości na zmiany endokrynne, które
nolmalnie mają mieisce w lazie późneqo diestus, w tym nolmalne
siopniowe zmnieiszanie się stężenia plogeste]onu olaz umialkowane
zwiększanie się stężenia prolaktyny

3, Faza pseudOlutealna wywołana slo§owaniem egzogennych plogeslyn

4. Pozoslałości plogesletonu powodowane pnez:

- usunięcie iajników w czasie trwania dfuslrus
- zakończenie długoirwałej lub któtkollwałej tenpii prcgestynami

- samoistną lub powodowaną plostaglandynami nagłą luteolizę

- tempię pneciwplogestynową

5. Samoislna hiperprolaktynemia potencialnie związana z miklogruczo-
lakami pnysadki

6. Hiperprolaklynemia lła psychogennego lub odluchowego, iaka może
poiawić się w konsekwencji pobudzenia pnez surogaty nowolotlków
bądź inne stymulacie wzlokowe, fizylalne lub socialne

Podobnie pozornie pełna skutecznośó lęczenia lakto-
manii przez stosowanie progestyn prowadzi często do
całkowitego nawrotu syndromu tuz po zakohczęnhl te-
rapii progestynowej. Takie wywoĘwanie ataku lakto-
manii było podobne do stanów normalnego porodu,
w których zazwyczaj dochodzi do nagłego zahamowa-
nia zwiększania stęzenia prolaktyny, a Tozpoczęcie lak-
tacji poprzedzone jest nagłym, normalnie spotykanym
obnizeniem stężenia progesteronu w okresie przedporo-
dowym. I przeciwnie, w czasie bezobjawowego cyklu
nieciązowego stężenie progesteronu zmnlelsza się stop-
niowo i powoli, dlatego ze dochodzi do normalnej, a nie
nagłej luteolizy. Niestety, nie opisano zmlanw stężeniu
progesteronu w czasie wylęgania się spontanicznej lak-
tomanii. Nagłe zmniejszenie stęzenia progesteronu moze
byó związane z niektórymi - lub nawet większością -
przypadków spontanicznej laktomanii. Tym niemniej,
nagłe zmniejszenie stężenia progesteronu nie jest przy-
czyną konieczną sprowokowania tego syndromu. Kastra-
cja 11 suk - będących w fazie diestrus - mająca dopro-
wadzić do nagłego obnizenia stęzenia progesteronu w su-
rowicy spowodowała, że objawy laktomanii rozwinęĘ
się tylko tt 4 zwierząt, tych, które dotknął ten syndrom
w przeszłości (8). Wyniki te sugerują ż.ebrakprogeste-
ronu, samego per se, nie jest wystarczającym powodem
dla wywołania tego stanu u niektórych suk. Widocznie
niektóre suki są bardztej wrażliwe na brak progesteronu
od innych. Róznice tęmożnawyjaśnić po części różnym
zasięgiem występowania laktomanii wśrod ras i widocz-
nie wśród Wzyżowek.

Rola prolaktyny. Dowody na rolę prolaktyny w lak-
tomanii pochodzą głównie z doświadczeń, w których
chorobę wraz zę wszystkimi objawami jej towarzyszą-
cymi leczono skutecznie stosowaniem agonistów dopa-
minergicznych, które hamowały wydzielanie prolakty-
ny (9). Pomiędzy 40. a 90. dniem cyklu nieciązowego
stężenie prolaktyny zwiększa się nieznacznte powyżej
stężenia fizjologicznego u suk normalnych. Dośc znacz-
ne stęzenie hormonu stwierdzono około 40. dnia cyklu
(19). Istnieje równiez zależnośó odwrotnapomiędzy stę-
żęntami progesteronu i prolaktyny u suk o normalnym,



Tab. 3. Czynniki hormonalne pośrednio bądź bezpośrednio
zmieniaj ące wydzielanie prolaktyny przez laktofory przysad-
kowe (7)

Działające bezpośrednio

Działające poślednio

TRH
VlP
A-l1

GABA
0ksytocyna

Selotonina- (5-HT)

Czynniki ośrodkowe (po dwzgó rzow e )

Dopamina (DA)

somalOslaiyna
GABA
DKP
GAP

0 p ioidy-

Czynniki obwodowe

Działające bezpośrednio I Estrogeny I Plogestelon

Działaiącepośrednio l l Tyloksyna**

Objaśnienia: * serotonina hamuje uwalnianie DA; opioidy pobu-
dzaj ą uwalnianie DA; * * tyroksyna ma działaćhamljąco na uwal-
nianię TRH poprzęzujemne sprzężenie zwrotne

nieciążowym cyklu pomiędzy 40. a90. dniem tego cyk-
lu, W laktomanii u suk wykazano wyższe stężenia pro-
laktyny w surowicy ni ż dotąd salzono ( 1 8), podczas gdy
inni autorzy ltrzymują że stężenia prolaktyny w tym
stanie były tóżne, a jeszcze innilważają że te stęzenia
się nie zwiększały (8,12,16). U ssaków prolaktyna po-
bldza rozrost gruczołów sutkowych na wszystkich eta-
pach ich rozwoju, od mammogęnęzy w okresie dojrza-
łości płciowej,poprzez laktogenezę do/i w czasie lakta-
cji (3). U większości gatunków zwterzątprolaktyna jest
niezbędna dla wszystkich etapów rozwoju gruczołów sut-
kowych, chociaż sąpewne rożntcę gatunkowe co do jej
niezbędności w czasie laktacji. Dla suk prolakĘna wy-
daje się również nieodzowna w celu zapewnienia im
ro zwoj u zachow ah macierzyńskich, obej muj ących przy-
gotowanie do porodu i opieki nad miotem po urodzeniu,
zachowai które spoĘka się podczas klinicznej postaci
laktomanii (19). Wprawdzie prolaktyna wydaje się naj-
w ażniejszym czynnikiem hormonalnym dla rozwinięcia
się objawów laktomanii, to inne hormony, takie jak es-
trogen, mogą pełnic również jakąś rolę w tym slmdro-
mie (3). U niektórych suk stwierdzono bowiem dodat-
nie korelacje pomiędzy prolaktyną a estrogenami (7).

Wydzielanie prolaktyny pTzęz komórki kwasochłon-
ne przednie go płataprzysadki mózgowej znaj duj e się pod
zło żoną stał ą re gul acj ą czynnikow kontro luj ących
(tab. 3). Prolaktyna, poza tym, że wpĘwa na grlczoły
sutkowe i zachowanie się samic, wykazuje działaniemę-
taboliczne. U psów jest ona niezbędna jako luteotrofina,
a środki supresyjne prolaktyny były stosowane do prze-

rywaniaciĘy.
Teoretycznie wystąpienie laktomanii mogłoby być

następstwem zwiększenia stęzenia prolaktyny w suro-
wicy, zwięk szenia liczby (gęsto ś ci) lub wrazliwo ści tkan-
kowych receptorów prolaktynowych albo obecności róz-
nych wariantów molekularnych prolaktyny ze szczegól-
nie wys okim wsp ółczynnikiem r óżnej b iore aktywno ś ci
po dczas oznaczania j ej meto dą radioimmunolo giczną.
W kilku pracach opisano rożntcę w stęzeniu prolaktyny
pomiędzy pacj entami z klintczną laktomanią a pacj en-
tami nie cierpiącymi na ten syndrom. W jednej z prac
około 55%o stęenia prolaktyny pseudociężarnych za-

wierało się w średniej i odchyleniu standardowym suk
k rzekaczającym 80. dzień cyklu
n nie stężeniatebyĘwyzszeu suk
z W innych obserwacjach poda-
no, że stęzenia prolaktyny u suk w czasię ciązy uroj onej
były wyższe od stężeń określonych u suk kontrolnych
w 60. dniu cyklu estralnego. U suk rasy ogarów afgah-
skich w laktomanii stężenia prolaktyny byĘ wyższe od

prolaktyny pomiędzy 13. a 16. tygodniem cyklu w lak-
tomanii illzwierzalzdrowych (16). Nie stwierdzono tez
różnic w stęzeniach prolaktyny u suk z laktomanią po-
wodowaną usunięciem jajników i u suk zdrowych (8).
Pokrywające się ze sobąwartości stężeń prolaktyny opi-
sano z kolei u suk w ciąży urojonej i tych, które nie mia-
ły jej objawów po wycięciu jajników (II). Z kolei niskie
stęzenia prolaktyny stwierdzono u 2 suk, u których lak-
tomania wystąpiła po kastracji (12). Tak więc stwier-
dzane wysokie stęzenia prolaktyny mogąbyć pTzyczyną
laktomanii, ale ltrzymywanie się tych j ej duzych stężeń
nie wydaje siękonieczne dlautrzymywania się objawów
syndromu. Ciągle pozostaje do wyjaśnieniato, czy rwięk-
szone stęzenia prolakĘny Wagącej we krwi biorą row-
nież udział w Tozpoczynaniu laktomanii, przy różnych
jej stężeniach w trakcie trwania choroby albo to, czy samo
zwiększenie wrazliwości receptorów tkankowych na pro-
laktylę może byó wystar czającymbo dżcem inicj uj ącym
rozwój syndromu. Zwiększenie wrazliwości receptorów
na prolaktynę moze być reakcją niektorych tkanek na
brak progesteronu. Potencjalne pTzyczyny laktomanii
podano w tab.2.

Rola hormonu wzrostu - bardzo ważnego w proce-
sach mammogenezy u wielu gatunków ssaków (3) - nie
jest jeszcze potwierdzona w laktomanii u suk. Nie ma więc
dowodów na istnienie związkll pomiędzy kliniczną lak-
tomanią a stęzeniami hormonu wzrostu w surowicy.

lliagnostyka

Rozpoznanie laktomanii opańe jest na obecnościoraz
stopniu nasilenia częściej opisyvanych objawów klinicz-
nych (tab. I). Zracjitego, że kontakt suki z psem moze
byó nieraznię zalważony pTzez właścicieli, to istnienie
ciĘy właściwej mogłoby być brane fu równiez pod uwa-
gę. W przypadkach wątpliwych powinno się wykonać
ultrasonografię lub radiografię. Inne stany w fazie lute-
alnej, takie jak ropomaciczę albo ostatnia ctĘa i poro-
nienie, powinny być wykluczone poprzez ultrasonogra-
frę lub radiografię jamy brzusznej, obraz pełnej krwi,
kontrolę zrazików gruczołów sutkowych oraz badanię
sromu i pochwy (7). Ważne, by mieć na uwadze to, że
lakto manii mo gą towar zy szy ć tnnę zablr zeni a o c h arak-
terze reprodukcyjnym bądż niereprodukcyjnym, czasa-
mi utrudniające postawienie diagnozy.Inne ze znanych
pr zy czy n galaktop o ez y - rw iązane z hip erpro 1 aktynemią
- wprawdzie niedokładnie opisane u suk, należy brac
pod uwagę, zwłaszczajeśli laktacja trwa dłlżej niż 3-4



tygodnie. Hiperprolaktynemia u niektórych ko-
biet zwięana jest z pierwotną niedoczynnością
tar czy cy, chorobą endokrynol o giczną r ównteż
szeroko rozpowszechnionąu suk. Kompensacyj-
ne zwiększenie stęzenia hotmonu uwalniające-
go tyreotropinę lub TSH pobudza v,rydztelanie
zarówno tyreotropiny, j ak i pro lak§my. Op i s ano
interesuj ący ptzypadek pierwotnej niewydol-
no ści tarczycy powiązanej z hiperpro lakĘnemią
u suki mięszańca (4).U innych gatunków zwie-
rząt dodatkowymi przyczynami często powodu-
j ącymi hiperprolaktynemię są: mikrogru czola-
ki, niewydolność wątroby lub nerek, stosowa-
nie steroidor,v będących hotmonami płciowymi
oraz podawanie leków psychoaktyrvny ch. Przy -
czyny teniezostaĘ odpowiednio ocenione u suk.

Leczenie

Wobec tego, że laktomania jest stanem samoustępu-
jącyrn, jej łagodne przypadkt sąuwazane zazwyczaj za
ni ewyma g aj ąc e Ie c zenia inne g o niż znie chęc ani e zwi e -

Tzęcla do zachowahmacierzyńskich. Czasem należy na
listwy mleczne położyó,,elzbietańskte" kołnierze czy
fartuszki z grubympodkłademw celu ochrony ich skóry
przed ltzaniem. Koniecznie należy nie dopuszczac do
wylizyi,vania gruczołów sutkowych przez sukę, zdajania
czy stosowania kompresów na gruczoły sutkowe, jako
p otencj alnych bodźców dla r ozp o częcia laktacj i. Odsta-
wienie wody przez 5-7 kolejnych nocy sprzyja utracie
płynów i pomaga rowniez w zakohczeniu laktacji.
Uprzednio należŃoby skontrolować czynność nerek. Jeśli
objawy behawioralne są natęzone, to skuteczne winny
być słabe trankwilizatory (neuroleptyki) niefenotiazyno-
we. Nie zaleca się fenotiazyn dla suk z klinicznąlakto-
manią gdyż Ieki te pobudzają wydzielanie prolaktyny,
P oza Ęm, do leczenia farmakologicznego przeznacza się
łagodne postacie ciąży urojonej z epizodami nawrotow,
majap na uwadze mozliwe zalężności pomiędzy lakto-
manią apożntejszym rozwojem guzow gruczołl sutko-
wego, jakie opisano w ostatnim czasię,

Hi storyczni e rzęczuj muj ąc, podej ś cie faimako lo gicz-
ne do leczenia laktomanii stopnia średniego lub cięzkie-
go obejmowało steroidy, w tym estrogeny, progestyny
i androgeny. Nieodległą metodą preferowanego właści-
wego leczenia laktomanii było stosowanie leków zno-
szących działaniaprolaktyny, mvłaszczaĘch z grupy ago-
nistów dopaminerg tczny ch. Aktualnie proponowane leki
w terapii klinicznej postaci laktomanii przedstawiono
w tab.4.

Leczenie ariązkami steloidowymi
z g]upy homonów płciowych

Steroidy będące hormonami r o zr o dczymi sto sowano
tradycyjnie w leczeniu laktomanii, a ntepożądane ich
dzińanta przynosiły dodatkową korzyść w postaci za-
zwyczaj zmnlejszającej się masy ciałaleczonych zwie-
rząt. Wprawdzie steroidy roztodczę są niezbędne dla
rozwoju gruczołów sutkowych, aIę duże ich dawki mogą
dzińac niekorzystnie albo ptzęz znoszenie wydzielania
prolaktyny przysadkowej, albo przez obniżenie stopnia

Tab. 4. Dopuszczone oraz pozalekospisowe leki stosowane w leczeniu
ktinicznej postaci laktomanii u psów (oprac. wg 7)

wrażliwości receptorow tkankowych na działanie pro-
laktyny (1). Najczęściej stosowanymi steroidami z gru-
py hormonów płciowych w przeszłości były preparaty
weterynaryj ne zaw ter ające estro geny, pro gestyny or az
androgeny.

Estrogeny. Takie z estrogenów jak dietylstilbestrol,
estradiolu benzoesan czy estradiolu cypionian stosowa-
no w klinice, Miały one powodować objawy proestrus
Illb estrus, choroby macicy, takie jak ropomacicze oraz
niewydolnośc szpiku kostnego prow adzag,ą do anemii.
Obecnie nie zaleca się stosowania estrogenu w terapii
laktomanii u suk.

boleron, androgen syntetyczny, stosowano w celu skró-
cenia czasu trwania laktomanii. Wcześniej preparat był
rozpowszechnio yjny dla psów,
dodawany w po ie do pokarmu
(Cheque Drops) e jest już chęt-
nie stosowany.

z progestyn, jak megestrolu octan
cz teronu octan, stosowano doustnie
w klinicznej postaci laktomanii. Me-
chanizm ich działanta jest nieznany, ale prawdopodob-
nie dotyczy zahamowania wydzielania prolaktyny lub
zmniejszenia wrazliwo ści receptorów tkankowych na
dztałante prolaktyny. Po przerwaniu kuracji bardzo częs-
to obserwowano nawrót objawow choroby, w tym i lak-
tacji. Odstawienie progestyn imitowało w objawach nor-
malne zmiany endokrynne, jakie się obserwuje przy

się guzków w gruczole sutkowym, glzy gruczołu sutko-
wego olaz akromegalię. Obecnie nie zalęca się stosowa-
nia progestyn w terapii laktomanii.

Leczenie znOszące działanie
01az uwa!nianie plolaktyny

Agoniści receptorów dopaminergicznych typu Dr.
Przełomu w sposobie lęczęnla laktomanii dokonano po-

l^, _ :'i:::]]:rzerywające''l'ru,rr,,*r,uzowy.StosowanieMibolerone 
I 
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I 
Nieznane 

I 
pozatełospisowe

Agoniści receplora dopaminergicznego (DA)
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podawano precyzyjnie obliczoną dawkę bromokrypty-
nywynoszącą 15 pg.kg-I m.c.l24hprzez 15 dni, dziŃa-
nia niepożądane umiarkowanego stopnia wystąpiły je-
dynie u 30%o zwterząt i nie utrzymywały się do zakoh-
czenia terapii, a pojawiĄ się w pierwszym tygodniu
lęczęnia (8), Należy rozpoczynać |eczenie, podając
w pierwszym dniu dawkęwynoszącą 10-30 pg.kg ' m.c.,
2lllb3 x dziennie (7).

Kabergolina Cabergoline (Galastop), w porówna-
niu z bromokryptyną cechuje się większą aktywnością
biologiczną wyzszą specyficznością w stymulacji recep-
torów DA typu D, oraz dfuższym czasem skutecznego
działania. S iła dziółania b iolo giczne go kab ergoliny j e st
wyższa od siły niektórych przeciwprolaktynowych ago-
nistów DA-ergicznych stosowanych w medycynie czło-
wieka (takich np. jak terguryd czy lizlryd) i jest prawie
równa w działaniu preparatowi o nazwie pergolid. Moze
ona być skuteczna po jednorazowym stosowaniu w cią-
gu dnia. Kabergolina tylko w niewielkim stopniu prze-
chodzi przez barierę krew-mózg, a w związku z tym
wykazuje mniejsze działania ośrodkowe wymiotne od
innych agonistów DA-ergicznych (5, 12, 1 5). Dawka leku
powodująca wymioty l50oń zwierząt (ED50) jest czte-
rokrotnie wyższa od dawki terapeutycznej, a objawy
żołądkowo -j el itowe występuj ą rzadko ( 6). Kab ergo lina
jest stosowana w wielu krajach europejskich jako lek
weterynaryj ny ze wskazaniem do stosowania u suk w lak-
tomanii w dawce 5 pg.kg I m.c.l24 h, dosutnie, przez
5 do 10 kolejnych dni; w kraju jako preparat Galastop
(Vetem) (I, ż0). Równocześnie z wydłużonym czasem
dzińania, kabergolina pozostaje na długo zwlązanaz Tę-
ceptorami przysadki i zachowuje swoje działanie przez
2 lub więcej dni po zaptzestanlu jej stosowania. Kaber-
golina w Północnej i Południowej Ameryce jest dystry-
buowana wyŁagznie do stosowania u ludzi fiako Dosti-
nex), a u zwierzatw tych krajach jest stosowana doświad-
czalnię lub jako lek pozalekospisowy.

Metergolina Metergoline (Contralac)jestprzeciw-
serotoninowym lekiem weterynaryjnym dostępnym w le-
czenil laktomaniiu suk w Europie oraz niektórych kra-
jach Ameryki Łacińskiej. Z racji krotkiego okresu bio-
logicznego połtrwania winna byc stosowana2 x dzięn-
nie; lek podaje sięprzez 8 do 10 kolejnych dni. Naj-
częstszym z niepożalanych dziŃahmetergoliny jest lęk,
agresywność, nadrnierne pobudzenie ruchowe oraz sko-
wyt, objawy będape następstwem ośrodkowego działa-
nia przeciwserotoninowego leku (ż, 5, 6, 11), Analiza
porównawcza zmtan w stęzeniach surowiczych prolak-
tyny u psów po jednorazowym podaniu dawki bromo-
kryptyny (25 p,g.kg r), metergoliny (200 pg.kg I) oraz
kabergoliny (5 pg.kg ' -.c.) wykazała, ze kabergolina
najsilniej i najdłużej hamuje jej wydzielanie (tab. 5) (22).

Usunięcie iainików (kastracja, owaliektomia)

. 
Suki o predyspozycjach do rozwinięcia się laktoma-

nii, a nie pTzeznaczone do reprodukcji, powinny być ka-
strowane. Owariektomia j est j edyną trw Ńą metodą za-
bezpieczania przed tą chorobą (I4). Zabieg należałoby
przeprowadzacw fazie anestrus. Wycięcie jajników w fa-
ztelaktacji moze prowadzić do wydłuzenia ciapy urojo-

nej. U suk, które wcześniej jlż przebyły laktomanię,
kastracja w fazie metestrus (diestrus) moze spowodo-
wać ujawnienie się epizodu laktomanii w 3 do 7 dni po
zabtegu chrurgicznym ( 8).
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