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Summary

The aim of the siody *a, to examine the influence of TCDD on the level of estrogen-and reProduction in
female rats. The experiments w€rę carried out on female rats treated by a single dose of TCDD. After 3 weeks

the .,dioxine,females'' were mated with male rats (first litter - M-I). Observations of the M-I litter covered:
abiliĘ to becońe pregnant, nurnber of young in the litter, their vitaliĘ and mean body weĘht measurements.
The r"at's body weight"and number in tńe littór were checked 30 days after birth. One month after isolating the

mother anłl,iitteĘlhe dioiine females were mated again with healthy rats (second litter- M-lI). The M-II
litter was examined in the s&me manner as the M-I. The estrogen level in the 'odioxine females" was deter-

mined five months after TcDD administration
The results ółltained during the study lead to the following conclusions: the females treated with TCDD had

difliculty in getting pregnani and their litters were smaller and less vital. TCDD had an indirect negative

influenc"e o., ih" rqiiodictive ability of the young whose mothers had been treated with it, and the level of
estrogen concentration in o'dioxin females" was significantly lower than in the control group.

Ke},wordsl rats, TCDD, fertiliĘ, reproduction of rats, estrogen level

Dynamiczny postęp przemysłu, powszechne stoso-
wanie tworzyrv sztuczny chj ednorazowego użytku, ich
zużywante, a następnle utyltzacja lub przetwarzanie
w ramach recyklingu może być przyczyną skażenia
środowiska, między innymi dioksynami (3,4).

Najbardziej toksyczną dioksyną względem której
określa się toksycznośc pozostałych związkow zalt-
czanych do tej grupy jest 2,3,7 , 8-tetrachlorodiben-
zo-p-dioksyna (TCDD). Toksycznośó tych związkow
związana jest z mozliwościąpenetrowania do wnętrza
organ echowąi przezskórę
wpTo ka. Ulegająone wią-
zanltl tkance tłuszczowej.
Metabolizm tych zwtązków odbywa się w wątrobie
(2), a wydalanie - drogą żółci. Okres połowicznego
rczpadldioksyn zależny jest od liczby atomów chlo-
ru. Okres ten moze ulec znacznemu skróceniupoprzez
wydalanie TCDD z mlekiem w trakcie laktacji (1, 9),

Różne ksenobiotyki, a wśród nich dioksyny, mogą
naśladowaó dzińantęnaturalnych hormonów, stąd sub-
stancje te określano jako ekoestrogeny, estrogeny śro-
dowiskowe czy modulatory endokrynne. Zwrócono

substancje, w zwtązku z upowszechnionym ich wystę-

ki męskie i zeńskie. W badaniach na szczurach (8)

stwierdzono, ze samice cechują się większąpodatno-
ściąna skutki działaniaTcDD antżelt samce, Może to
byc zwtązane z antyestrogenowym mechanizmem od-
dziaŁywania z receptorem estrogenowym t zaburzac
funkcje gonad (5, 6, 10). Wysokie dawki TCDD mają
działanie antyestrogenne, co prowadzi do obniżenia
liczby receptorów w komórkach macicy (I2). Oddzia-
ły.wanie dioksyn na embriony i rczwljĄące się płody
prowadzi do malformacji, anomalii, dęfektów funk-
cjonalnych i strukturalnych, które często widoczne są
dopiero w późniejszym okresie życia (1 1).

Celem była ocena wpływu jednorazowej dawki diok-
syn na procesy rozrodczę i reprodukcyjne u szczurów
oraz anallza cech somatycznych ich potomstwa.

Materiał imetody
Badania wykonano na samicach szczurów pierwiastkach,

w wieku 4 miesięcy, o masie 180-200 g szczep:u Buffalo.
Zwlerzętalosowo podzielono na dwie gTupy po 6 zwierząt
w każdej : K - kontrolna i D - obejmująca samice, którym



podano podskórnie j ednorazową dawkę 2, 3,'l, 8 -tetrachlo-
rodibenzo-p-dioksyny (TCDD) rozpuszczonej w DMSO,
w dawce 5 pg'kg m.c,

Po upływie trzech tygodni od momentu podania TCDD
eksperyment przeprowadzono według następuj ące go sche-
matu. Ustalono 2 nowe grupy:

grupę 1, w której samice grupy kontrolnej (K) oraz
grupy dioksynowej (D) skojarzono z samcami dobranymi
lo sowo pochodzący mi z tej samej hodowli ; uzyskano pierw-
szy miot dioksynowy (MD-I) oraz miot kontrolny (MK-I),

- grupa},w której po okresie 30 dni od odsadzeniapierw-
szych miotów (MD-l i MK-I) ponownie dokonano skoja-
rzenia samic grupy K i D według powyższego schematu
uzyskując miot drugi (MD-II i MK-II).

We wszystkich grupach przeprowadzono obserwacje
dotyczące zdolności zajścia samic w ciĘę oraz czasu po-
rodu od momentu skojarzenia z samcem. Masę, liczebność
oraz żywotność (pobieranie pokarmu, ruchliwośc) miotu
oceniano bezpośrednio po porodzie orazpo upływie 30 dni
od narodzin. Po osiągnięciu dojrzałości płciowej (2,5 mie-
siąca) osobniki obu miotów (MD-r oraz MD-II) zostały
skojarzone ze sobą a następnie po upĘrvie 6 tygodni z osob-
nikami grupy kontrolnej.

Po upĘwie 6 tygodni od skojarzenia i braku objawów
ciąĄ samice zostały podd anę narkozlebarbituranowej (pen-
tobarbital 30 mg/kg masy ciała), a krew do oznaczeń estra-
diolu pobrano z aorty brzusznej. Estradiol oznaczono w
oparciu o metodę IMMULITE Estradiol.

Przeprowadzono ocenę histopatologiczną j aj ników i j ą-
der badanych zwierząt w oparciu o metodę barwienia he-
matoksyliną i eozyną.

Uzyskane wyniki badań opracowano statystycznie za
pomocąprogramu STA|ISTIC A5,7 anall,zując je testem t-

Studenta.

Wynikii omówienie

W otrzymanych wynikach grupa dioksynowa cecho-
wała się trzytygodniową rozpiętością w porodach
w stosunku do samic grupy kontrolnej, które urodziły
w bar dzo wąskim prz edzialę czasowym, zamykaj ącym
się w zakresie 2 dnl. Osobniki grupy D zakończyĘ
porody trzy tygodnie pózniej. Jest to znaczflarożnl,ca,
jeśli uwzględni się długość trwania clĘy tt szczurów,
która trwa 2I -23 dni or az długo ść cyklu płciowe go trwa-
jącego średnio 4-5 dni. Liczebność miotów matek eks-
p onowanych na dziaŁanie TCDD była wprawdzi e mni ej -
sza, alenięróżntła się w sposób statystycznie istotny od
liczebności miotów mateknależących do grupy kontro-
lnej (ryc. 1, tab, 2). W porównaniu z grupąkontrolną
statys§cznie istotnie mniejsza była natomiast masa uro-
dzeniowa miotów ,,dioksynowych" (tab. 1). W bada-
niach wykonanych po upĘrvie 1 miesiąca stwierdzono
nie §lko staĘsĘcznie istotnie mniejsząw porównaniu
z grqpą kontrolną liczebnośó miotu,,dioksynowego"
ptrypadającego najednąsamicę, ale i staĘstycznie istot-
nie mniej szą masę poszczegóInych osobników.

Po upływie miesiąca od momentu odsadzenia sa-
mice grupy dioksynowej ponownie skojarzono ze zdro-
wymi samcami dobranymi losowo.

W drugiej części doświadczenia stwierdzono rów-
nież, że zachodzenie w clĘębyło utrudnione, a poro-
dy były opóźnione o około 3 tygodnie w porównaniu z
grupąkontrolną. Liczebność drugiego miotu,,dioksy-
nowego" przypadająca na jednąsamicę była mniejsza
(statystycznie istotna rożntca) antżęIt w grupie kon-
tro lnej (tab . 2) . M as a miotu natomiast b yła wy ższa niż
w grupie kontrolnej (tab. 1). Fakt ten można tłuma-
czy c zar ówno zmni ej s z oną dawką o tr zy mane go T C DD
(drugie pokolenie) jak również faktem mniejszej li-
czebności miotu, i tym samym mniejszej konkurencji
w zdobyłvaniu pokarmu. Liczebność osobników po
upĘrvie 30 dni w grupie drugiego miotu,,dioksynowe-
go" była również mniejsza aniżeli w grupie kontrolnej
(tab.2). Masa ciała tych osobników nie rożniła się od
masy ciała grupy kontrolnej w sposób statystycznie
istotny (ab. 1).

Prz eprowadzone b adania wykazaĘ p onadto r óżnt-
ce w zachowaniu i wygląd zie zew nętrznym potomstwa
samic z glwy D. Potomstwo to było mniej samodziel-
ne w pobieraniu pokatmu, mniej ruchliwe, ospałe,
szybko męczące się. Pokrywa włosowa tych osobni-
ków była rzadka, szorstka, bez poĘsku zprześwieca-
jącą czerwoną skórą (yy c. 2).

Po uzyskaniu dojrzałości płciowej sprawdzono zdol-
ność rozrodczą samic z miofu pierwszego oraz drugie-
go (MD-I i MD-ID. Probę przeprowadzono zgodnie ze
schematem przedstawionym w metodyce. Po upływie
60 dni od momentu skojarzenia w żadnej z Ęch grup
nie stwierdzono ciąży ani nie doszło do porodu.

W wyniku badania histopatologicznego jajników
i jąder potomstwa pierwszego miotu dioksynowego
s twi erdzono zabur zoną sp ermato genez ę (o li go sp ermi ę)

Tab. 1. Porównanie masy ciała szczurów w miocie po urodze-
niu i po upĘłvie iednego miesiąca życia, (g) § + s)

Objaśnienie: x różnica istotna w porównaniu do grupy kontrolnej
przyp ś 0,001

Tab. 2. Porównanie liczebności szczurów w miocie po uro-
dzeniu i po upływie jednego miesiąca życia @ + s)

Objaśnienia: * różnica istotna w porównaniu do grupy kontrolnej
przyp<0,05; **p<0,01
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Ryc. 1. Porównanie liczebności szczurów bezpośrednio po
urodzeniu i upływie 1 miesiąca życia

Tab. 3. Stężenie estradiolu w surowicy krwi samic grupy kon-
trolnej i dioksynowej G+ s)

Ryc. 2. Porównanie zewnętrznych cech osobników I miotu
dioksynowego i kontrolnego po 30 dniach od urodzenia

i nieliczne, bądź brak dojrzewaj ących pęcherzyków
Graffa w jajnikach.

Oznaczony poziom estradiolu w surowicy samic
dioksynowych wykazyw ał staĘ sĘ cznie istotny spadek
(tab. 3) osiągając 81% wartości stężenia kontrolnego.
Spadek ten mozę być zwtązany z dztałaniem dioksyn
określanych j ako ekoestreo geny lub estrogeny środo-
wiskowe (7). Spadek poziomu estradiolu może wyni-
kać również z obnlżenialtczby receptorów w komór-
kach macicy w związku z oddziaływaniem wysokich
dawek TCDD (I2), a z kolei zmniej szon aliczba czyn-
nych receptorów prawdopodobnie wpłyłva na obniże-
nie poziomu estradiolu, co w konsekwencji prowadzi
do zakłócęnia funkcji gonad (5, 6, 10) i ma bezpo-
średni wpływ na zdolności reprodukcyjne osobników
orazna cechy budowy somatycznej ich potomstwa.

Wnioski

1. Podanie jednorazowej dawki TCDD samicy
szczlrów powoduje:

- zmnielszenie wydzielania estrogenów,

- zmniej szeni e zdo lno ści reprodukcyj nych s ami c.

2.Wykazano pośredni wpływ TCDD na potomstwo
uzyskane od samic grupy dioksynowej przejawiające
się:

- mniejszą liczebnością i odchowalnością miotu,

- utratą zdolności rozrodczych potomstwa.
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ARMSTRONG S. C., JONSSON N.N., BARRETT
D. C.: Wrodzona erytrocytarna protoporfiria u cie-
lęcia rasy limousin w Wielkiej Brytanii. (Bovine
congenital protoporphyria in a Limousin calf bred
in the UK). Vet. Rec. 150, 608-610, 2002 (I9)

Wrodzona crytrocyrama protoporfiria bydła (BCEPP) jcst ostlą tbrlrrą foto-

uczulenia spolvodowaną zwiększonym poziomem protoporliryr. y w tkanl<ach

i wc krwi U zrvierzal zdrowych protoport-lryna uLega konwersji w hem w proce-

sic kalalizorł,anyttl przez 1'cn,ochclatazę clhoroba rvystąpiła u byczka rv wieku 3

mies rasy lilnousin i ccchowała się ataksją i zapaścią umiarkorvancgo stopnia

neutrofiIią (16,9x l 0'' neutrofilólry'L), nieznacznię powiększonvln poziOlnem

dehydrogenazy glutalninianowej (35 1/L) i obniżeniem poziomu lvitaminy A
Zarvartość ołowiu we krwi. który może być jedną z pTzyczyn protoporfirii była

niższa od dopuszczalnego milritnunl i wynosiła 0,5 pn/L Z kału jzolowano

Canryylobacter sp. alc ponieważ n;e było biegunki fakt ten uznano za incydcn-

talny. W płynie rnózgowo-rdzeniorvym podwyższony był poziom białka (0,07 g/

L) i Iiczba leukocytów (0.22x l0! l<omórek/L) Leczenie przy użyciu rł,itamin1 A
i fluorolcnikolrr nie przyniosło poprawy. 

G,

14

12

10

8

6

4

2

0

67,1 ł7,4

54,5 t 5,4*

konlrolna

D ioksynowa

Objaśnienie: *p ' 0,01


