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Zarowno w medycynie jak i w weterynarii od dłuż-
szego jlż czasu obserwuje się zmiany w podejściu do
ochrony zdrowia, W miejsce leczenia chorób i usuwa-
nia skutków zatruc zdecydowanie przeniesiono nacisk
na szeroko pojęte działania profilaktyczne u ludzi
t zwierząt. Jednym z ważniejszych zagadnień, o bar-
dziej złożonej eti o lo gi i, s ą zabur zeni a repro dukcyj ne.
Niezmiernie trudno jest bowiem określić w jakim stop-
niu jałowość, straty przed- i poimplantacyjne, embrio-
i fetopatie etc. sąwynikiem naturalnej regulacji biolo-
gicznej, a kiedy przyczynnależy upatrywac w czynni-
kach środowiskowych, Obok aspektów zdrowotnych,
problem bezpłodności i wad rozwojowych u ludzi po-
siada dodatkowo aspekt psychologiczny, natomiast
u zw ier ząt ho dowlanych sprowad za slę on główni e do
wymiernych strat ekonomicznych. Najwyższe odsetki
obumarĘch zarodków notowane są u świń 30% (2I)
nieco niższę u owiec II-I9% i u koni 2-I1% (16).
Także u świń, najczęściej spośród zwterząt hodowla-
nych, obserwuje się wady wrodzone. Badania Mulleya
i Edwardsa wykonane na dlżej populacji świń (1908
prosiąt) wrykazŃy, żę aż w 17,4oń miotów wykryto pro-
sięta z wadami i dotyczyĘ one 2,9oń wszystkich żywo
urodzonych prosiąt (21). Do najczęstszych należaĘ
uszkodzenia układu mięśniowo-szkieletow ego (5 4oń),
pokarmowe go (I 5,9oń) i moczo -płciowe go (I 5%) (2 I),
Spośród innych gafunków uwagę zwracająpsy (17).
Badania epidemiologlczne u ludzi wskazują żewady
rozwojowe wykazuje 3-JYo noworodków. W szeregu
oprac owań mono grafi c zny ch naj częś ci ej podaj e się, ze
w około 20oń przy czyną nieprawidłowości rozwoj o -

wych są czynniki genetyczne, w 50ń aberracje chro-
mosomowe,w I0oń - czynniki środowiskowe, aażw
1 0oń przy czyny nie są znane.

Wśród naj lepiej rozpo znany chczynników środowi-
skowych, toksycznych dla procesów reprodukcyjnych
l zwierząt wymienić można m.in.: związki kadmu,
rtęci, ołowiu i selenu, DDT, dioksyny, zęaralęnon i
fumonizyna (24), a takżę inne mikotoksyny (I4, 25)
(tab. l) oraz leki (6,7) (tab, 2); uludzt oprocz leków
(18) wirus rożyczki, hormony i niektóre ksenobiotyki.

P rzez wie le Iat czynnikiem o grani czaj ącym b ada-
nla z zaktesu embriotoksykologii byĘ wysokie kosz-
Ę zw iązane z konię czn o ś c i ą użyc ia dużej lic zby 3 ga -

tun-ków zwtetząt (OECD, zał. 4I4), a ostatnio także
względy etyczne. W rezultacie tylko część, z ogrom-
nej Iic zby zw tązkow wp row adz anych do śro dowi ska,
mogła być poddana ocenie (np. badania przedrejestra-
cyjne leków). Od pewnego czasu w nowych projek-
tach b adaw czy ch, takżę w zakre s ie toksyko 1o gii repro-
dukcyjnej (3, 19), promuje się tzw. metody alterna-
tywne pozwalające ograniczyc ltczbę zwierząt lub
zmniejszyć stres i ból odczuwany przezzwterzętapod-
dawane eksperymentom lub całkowicie zastąpic ba-
dania na zw ier zętach (l, 20). Spo śród proponowanych
modeli największe znaczęnie wydająsię mieć metody
in vitro. Czynnikiem sprzyjającym w ich rozwoju był
oglomny postęp w naukach biomedycznych (biologii
molekulamej, hodowlach zarodków, narządów, tkanek,
komórek, etc,), a czynnlkami koniecznymi - opinia
publiczna i względy ekonomiczne. Dużym wynvaniem
dla metod in vitrojest wydany przez Komisję Unii



Europejskiej tzn. BiaĘ Dokument (White Paper) za-
wierający strategie przyszłej polityki w zarządzaniu
substancjami chemicznymi i ich badania (4, 10).

Aby jednak nowa metoda mogła być zaakceptowa-
na i wprowadzona do stosowania musi przejśó długi
okres sprawdzarną celem wykazania, że przy jej sto-
s owaniu mo żna o s i ągnąć pr zynajmniej ten s am p o z i o m
informacji o potencjalnym działaniu substancji che-
micznej na żywy organtzm, co w dotychczasowych
badaniach na zwlęIzętach. Jest to tzw. proces walida-
cji metody (2,23,2],30). Do chwili obecnej wszyst-
kie etapy walidacji przeszĘ dwie metody in vitroba-
dania toksyczności:

- metoda oceny działanta fototoksycznego,
- metoda oceny żrącego działantana skórę substan-

cji chemicznej.
Niedawno zakończone zostaĘ prace nad walidacją

trzech metod i n ui trobadania embriotoksyczno ści (2 8 ).

Zwalidowane metody badania
embilotoksyczności in vitro

Spośród ponad 30 modeli opracowanych dla bada-
nia toksyczności reprodukcyjnej 4 zostaĘ początko-
wo (w 1995 r.) uznanęprzezECVAM (European Cen-

Tab. 1. Toksyczność reprodukcyjna mikotoksyn (Panigrahi
l 993)

Tab, 2. Rozpoznane wady rozwojowe u owiec wywołane le-
kami (Delatour 1983)

59 (5}

ter for Validation of Alternative Methods) za odpo-
wiednie do badania embriotoksyczności związkow
chemicznych i wyznaczone do dalszych badań: FE-
TAX (frog embryo teratogenesis assay: Xenopus),
CHEST (the chick embryotoxicity screening test), ho-
dowle poimplantacyjnych zarodków szcnJTa (whole
embryo culture, WEC) i hodowle pierwotne komórek
wyprowadzonych z zawiązków kończyn zarodków
szczulra (micromass culture, MMC) (3, 19). Jednak
osiągnięcia w zakresie hodowli komórek macletzy-
stych, jakie dokonały się w ostatnich latach, przyczy-
niły się, że ostatecznie wśród metod przeznaczonych
do walidacji w miejsce dwóch pierwszych (FETAX
i CHEST) wprowadzono hodowle komórek maalęrzy-
stych (embryonic stem cell culture, ESC).

Metoda hodowli zarodków in vitro (WEC) opraco-
wana w Cambridge przezNew (22) cieszy się dużym
uznaniem, jest obecnie stosowana w wielu laborato-
riach na świecie i jest zamieszczona w wykazie metod
in vitro firmy INVITTOX (11) dostępnych pod adre-
s em : http : //embryo. ib, amwaw, e du. p l/invittox l inv it-
tox.htm. Ocena embriotoksyczności polega na 48-go-
dzinnej hodowli zaro dków szc^I a p ozyskanych w 1 0
dnil ciĘy, w określonym medium z dodatkiem (lub
bez) badanychzwiązków chemicznych. Po tym czasie
wycenie i porównaniu z kontrolą podlegają:

- parametry wzrostu i funkcji zarodka, budowa
morfologiczna i wady rozwojowe (wersja podstawo-
w a pr ze d zakończeniem walidacj D - PM 1 (Prediction
Model 1) (11);

- lub dodatkowo uwzględnia się dodatkowy para-
metr - cytotoksycznośc w hodowli fibroblastów my-
sich 3T3 - PM2 (Prediction Model 2) (28).

Metoda pozwala na znaczne ograniczente liczby
zwierząt (niezbędnych wyłącznie do pozyskania za-
rodków do hodowli) oraz użycte maĘch ilości bada-
nych związków. W niektórych przypadkach, np. w
badaniu leków, może to mieć duże znaczenięprakqlcz-
ne, bowiem stężenia często są porównywalne z tera-
peutycznymi stwierdzanymi w osoczu krwi ludzi.

Trzebajednak mieć na uwadze, że mętoda WEC
wymaga dużych umi ej ętno ś ci mikroma nipulacji pr zy
preparowaniu zarodków do hodowli oraz duzej wie-
dzy z zakresu embriologii. Istnieje bowiem duże nie-
b ezpieczeństwo popełniania błędów subiektywnych w
ocenie morfologicznej zarodków o czym przekonano
się na etapie wstępnych badań walidacyjnych nad tą
metodą. Wadątej metodyjest ograniczony (48 godzin)
czas hodowli.

Hodowle pieruotne komórek zalodkowych (MMC)

I stniej e wiele wari antów badan ia z uĘ ciem ho dowli
komórek pochodzących od różnych gatunków zwlę-
rząt, wyprowadzonych z różnych tkanek, z zastoso-
waniem rożnych kryteriów oceny. Jednak do najważ-
niejszych, dających podstawy dla tej metody należą
badania z wykorzystaniem hodowli komórek wypro-
wadzonych z zawiązków kończyn (limb buds, LB)
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i śródmózgowia (midbrain, CNS) zarodków szczllra
(8, 9).

Metoda MMC (LB/CNS) zamieszczona jest w wy-
kazie metod INVITTOX i została zaakceptowana do
wykrywania teratogen ów przez European Federation
of Pharmaceutical Industries (13). W wersji zwalido-
w anej tę stu źr o dłęm komórek do h o dow 1 i s ą zaw iązki
kończyn (LB) zarodków szczura (28). Zawiązki po-
biera się od zarodków będących w stadium 40-45 so-
mitów i po trypsynizacji uzyskuje się zawiesinę poje-
dynczych komórek o wysokiej koncentracji (>2,5 x
107/ml medium), którą nanosi się do baseników mi-
kropłytki. Po przyadherowaniu hodowle inkubuje się
(37"C,5Yo CO) w medium, z dodatkiem lub bezba-
danych zwtązków chemicznych. Po 5 dniach określa
się cytotoksycznośc (w teście wychowu czerwieni obo-
jętnej) oraz stopień hamowania różnicowania chon-
drocytów (po selektyrlvnym barwieniu błękitem alcia-
nu).

W wycenie końcowej uwzględnia się:

-przebiegl<rryvłychobrazującychza|eżnośćpomię-
dry stężeniem i efektem, zktórych oblicza się stęże-
nia powodujące S0-procentowe, w porównaniu z kon-
trolą hamowanie (ińibition concentration,IC 50) dla
proliferacji (IP 50) i różnicowania (ID 50);

- położenie krzywych względem siebie, co pozwa-
la zakwalifikować badany związekdo jednej ztrzech
kategorii : nieteratogenny/średnioteratogenny/silnie te-
ratogenny (norVweak/strong-teratogen).

Metoda jest w dużym stopniu zautomatyzowana,
oparta na obiektyłvnych pomiarach wskaźników ma-
jących swoje odniesienie do zjawisk in vivo. Jest szyb-
ka, tania i pozrłvala na zmniejszenie liczby zwierząt
niezbędnych do przebadania j edne go zw iązku (ze 1 00
do 3).

Hodowle komólek macie]zystych (ESC)

Koncepcja tego badania powstała w 1984 r. w Niem-
czech i po kilku latach dopracowywanla- a ściślej po
dokonaniu odkrycia, że w obecności czynnlka prze-
ciwbiałaczkowego LIF (leukemia inhibitory factor)
embrionalne komórki macierzyste utrzymująsię w sta-
nie niezr ó żni c owanym, ukazała s i ę p i erw s z a pub l ika-
cja (l5). Metoda zamieszczona jest na liście metod
INVITTOX (12). Do wykonania testu używa się dwóch
linii ciągĘch myszy: komórek macierzystych (ESC) -
reprezentujących tkanki zarodka i fibroblastów (3T3)
- reprezenrujących tkanki organizmu dorosłego. Ko-
mórki ESC pozbawione LIF tworzątzw. ciałaembrio-
nalne (ang. embryoid bodies, EB) i w odpowiednich
warunkach hodowli rożnicują się od podstawowych
tkanek zarodkowych. Ocenie poddawane są3 wskaź-
niki: cytotoksyczność (3T3) oraz cytotoksyczność
(ESC) i hamowanie różnicowania (ESC). W odróż-
nieniu od dwóch poprzednich, metoda ta nie wymaga
uśmiercenia zwierząt i umożliwia ocenę dodatkowe-
go wskaźnika, jakim jest porównanie toksyczności ł
D (3T3/ESC). Mimo, że jest najmłodszą z omawia-

nych metod, w b ar dzo s zybkim tempie zdobyw a cor az
większe uznanie.

0cena końcowa 3 metod in yitro
badania embfi otoksyoznośGi

Wstępne wyniki trwających 5 lat (1996-2000) ba-
dań nad walidacją wym. metod zostaĘ opublikowane
w 1998 r. (26), a końcowe byĘ prezentowane na29
Konferencji Europej skiego Towarzystwa Teratologicz-
nego (European Teratology Society, ETS), która od-
była się w 200l r. w Balatonfured na Węgrzech (28).
Kompleksowa ocena wyników ukażę się w najbliż-
szym czasie w czasopiśmie ATLA. W badaniach
uczęstniczyło 9 l ab oratoriów wy s e l ekcj onowanych
spośród wiodących ośrodków zkaju UE. Każdy test
był wykonywany w 4 niezależnych laboratoriach, z
użyciem 20 zwtązkow chemicznych, Doboru związ-
ków reprezentujących 3 klasy teratogenów in vivo:
silne (6 związków), słabe (7 związków) i nie posiada-
jące właściwości teratogennych (7 zwtązków) doko-
nano według określonych kryteriów (27, 3D),uwzględ-
niających m.in. wyniki badań in vivo. W ocęnie me-
tod brano pod uwagę czułość (sensitivity) - oń prawi-
dłowo wyĘrtych teratogenów (T); specyficzność (spe-
c i fi c ity) - oń pr aw idłow o wykry ty ch zw iązków ni et e -
ratogennych (N); dokładnośó (accuracy) - % wszyst-
kich (T + N) wyników prawdziwych. Wykazano, że
wszystkie 3 metody wykazuj ąj ednakowo wysok ączll-
łość w stosunku do silnych teratogenów (T) - zdol-
ność prognostyczna 100%. Różnice pomiędzy wyni-
kami odnoszącymi się w stosunku do 2 pozostaĘch
grup związków tzn. nieteratogennych §) i słabych
teratogenów (+/-) spowodowaĘ że w końcowej oce-
nie dokładność (łączny odsetek prawidłowych wyni-
ków) dla po szczegolnych metod wynosi odpowiednio:
78% (EST),70oń (MM) i 68-80% (WEC w zależności
od zastosowanego modelu prognostycznęgo (PM1
i PMz)).

Niestety zakończenie procesu naukowej walidacj i
nie jest równoznacznę zmieszczeniem metody wśród
metod OECD (29). Aby metodamogłabyc stosowana
do oceny ryzyka i podejmowania odpowiednich decy-
zji prawnych niezbędne jest udokumentowanie, ze:

a) stosowanie metody dostarcza danych, które jed-
nozl:aczrrte okre śl aj ą relacj ę pomiędzy :

- nowym testem i metodami istniejącymi,
- nowym testem i efektami lzwierząt docelowych,
b) metoda zapewnla porównywalny (lub doskonal-

szy) stopień zabezpieczenia zdrowi a cńowiękai ochro-
nę środowiska,

c) istniejądane, adekwatne do badania róznych grup
zw iązków che mi czny ch (b ądź pro duktów) reprezen-
tujących poszczególne grupy (leki, pestycydy, kosme-
tyki etc.),

d) metoda jest względnie prosta, dająqa się standa-
ryzowaó i adaptować w laboratorium, a wykonanie te-
stu przy jej użyciu nie wymaga unikalnego wyposa-
żenia,
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e) jest ekonomiczna i gwaranfuje jej stosowanie w
praktyce,

f) ocena (naukowa, e$czna, ekonomiczna) była do-
konana w odniesieniu do innych metod t z przestrze-
ganiem zasad dobrej praktyki laboratoryjnej (5).

Należy wyraźnie podkreślić, że żadna metoda nie
jest pozbawiona wad i ograniczeń, jednak ich znajo-
mość pozwalana uniknięcie błędów w interpretowa-
niu wyników i ich wykorzystanie w ekstrapolacji do
warunków in vivo.Istnieje opinia, że w przypadku
badań i n vi tro najodpowiedniej sze byłoby stosowanie
kilku testów równolegle (battery of tests), co w duĄm
stopniu uwi arygodniłoby ocenę badane go mv iązku.

podsumowanie

Zwalidowane 3 metody in vitro oceny embriotok-
syc zno ś ci stw ar zaj ąrealną szans ę zredukowa nia licz-
by badań in vivo dzięki szybkim testom skryningo-
wym (high throughput screening, HTS) wykrywania:

- substancji najbardziej niebezpiecznych - celem
ich eliminowania ze środowiska,

- substancji potencjalnie nieszkodliwych, stanowią-
cych priorytety do badań in vivo- co m.in. może mieć
ogromne znaczęnie w przyspieszeniu badań nad roz-
wojem nowych leków.

Dla r ozszer zenia możl iwo ś ci wykorzystania wym.
metod istnieje potrzeba oplacowania doskonalszych
modeli matematycznych (PM) oraz zgromadzenie da-
nych dotyczących oceny większej Iiczby związków
chemicznych.
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WINTER A: Zapa|enie gruczołu mlekowego
u owiec. (Mastitis in ewes). In Practice 23,160-163,
2002 (3)

7apalenie gruczołu mlekowego u owiec wywołuje głównie Staphy}ococcus
auretls t Mannheinlia (Pasteurc}.1a) haenlolytica. Te dwa droblroustroje są przy-
czyną co najnniej 80% zapalcń gluczoJu nllekowego Rzadziej zapalenia wy-
wołująpaciorkowce. Escherichia coli. Actinomyces pyogc]les. Etiologię zapale-
nia gruczołu nllekou,ego można ustalic w oparciu o badanie nrleka lub iłydzic-
liny z chorej połówki gruczołu mlekowego. Głównymi wrotami zakazenia jest
ujście kanału strzykowego Ostra postać choroby rłystępuje głównic w szczycie
laktacji, około 3-ó tyg. po wykocie, a postac chtoniczna po odsadzeniujagniąt
Niezależnie od przyczyny i nasilenia procesu zapalnego, proces chorobowy z
reguły ogranicza się do jednej połówki gruczołu mlekowcgo, Przegroda wystę-
pująca pomiędzy połówkami gruczołu :llekowego stanowi skuteczną barierę
hamującą szerzenie się infekcji. Ostre z_{orze|ino,ł,e zapalenie gruczołu mleko-
wegojest częstąprzyczyna.padania owiec Natonriast chroniczne zapalenie czę-
sto ma przebieg bezobjawowy. 
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