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Summary

The impaired fertility which has been observed within the recent 10 years, especially in the industrial areas,
is attributed to environmental pollution. The potential toxic effect of dioxins - ksenobiotics with hormone-like
activity - on reproduction in humans and animals has been suggested. This negative effect on fertility is strictl1,
associated with the ability of dioxins to bind the AhR receptor, which in turn leads to endocrine dysfunction.

The aim of the study was to investigate the mediate influence of 2,3,7,}-tetrachlorodihenzo-p-dioxin (TCDD)
on the impairment of fertility in rat offspring (strain), whose mothers were exposed to the aforementioned
chemical compound. The e_xperiments were performed on rat offspring whose mothers were exposed to a single
dose of dioxin. The male and female rat offspring wer€ interrogated with regard to fertility after maturation
period. A histopathological examination of their testicles and ovaries was conducted as well. The histopatho-
logical asse§sment of male and female sexual organs demonstrated the impediment of oogenesis and sper-
matogenesis which caused infertility in rats. A few forms of growing Graff vesicles and destructive changes
lin testicles,were also, found. l ,
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Obserwowany wzrost zachorowalności ludzi i zwię-
rząt oraz zaburzeniarozrodczości, występuj ące szcze-
gólnie w okręgach uprzemysłowionych, wynikają
z wpĘwu skazenia środowiska pierwiastkami metali
cięzkich or az grup ązwiązków chloro organicznych, do
których należądioksyny (TCDD).

2,3,7,8 -tetrachloro dib enzo -p - di oksyna j e st naj b ar-
dziej toksycznązliczącej ponad 200 izomerow diben-
zodioksyn, do których zaliczamy także polichlorowa-
ne bifenyle (PCB) wykazujące równie szkodliwe dzia-
łanie.

Głowną dro gą wnikania dioksyn do organizmu zw Ie -
rząt tludzijest droga pokarmowa przez produkty po-
chodzenia zwierzęcego o duzej zawaftości tŁgszczu.
Stwierdzono, że szczególnie duze ilości dioksyn są
kumul ow an e w tkan c e tłus zc zow ej zw ier ząt zajmuj ą-
cych ostatnie ogniwo w łańcuchu pokarmowym, mimo
że środowisko ich życianie jest szczególnie narazone
na skazenie. Dowodem na to jest stwierdzenie znacz-
nej ilości Ęch toksycznych substancji w mleku i tkan-

ce tŁuszczowej Eskimosek, zyjących w nieuprzemy-
słowionym śro dowi sku, o dżyw tających si ę natomi ast
duzymi ilościami mięsa i tŁllszczu ryb oraz ssaków
morskich.

Stwierdzono, ze dioksyny skumulowane w tkance
thlszczowej u ludzi i zwterząt są eliminowane w za-
lezności od długości życia i poziomu metabolizmu
obciązonego nimi gatunku, np. u ludzi proces ten trwa
około 9 lat (16). Usuwanie ich z organizmuzaleĘ rów-
niez od Iiczby atomów chloru występujących w kon-
generach dioksynowych, co jest zwtązane ze stopniem
ich toksyczności. Znaczna ilość tych substancji jest
usuwana z otganizmu z mlekiem - w okresie laktacji
(8, 9, 15), co przyczynia się do wielokrotnego (około
50-70 razy) przekroczenia dopllszczalnej ich dawki
w przeltczeniu na masę ciała u niemowląt (13),
U szczurow stwierdzono równiez, ze okres laktacji
sprzyja znacznej eliminacji dioksyn z ich organtzml
(10). W latach 90. na terenach uprzemysłowionych
stwierdzono wzrost bezpłodności i poronień, które



należy wiązać z zanieczyszczeniem środowiska nafu-
ralnego kongenerami dioksynowymi (7).

Celem badań była ocena przyczyn bezpłodności
występującej u potomstwa obojga płci pochodzących
od samic poddanych działantu jednorazowej dawki
2,3,7,8 -tetrachlorodib enzo -p - dioksyny. I stotnym za-
gadnieniem było udowodnienie pośredniego, toksycz-
nego dziaŁania TCDD na procesy oogenezy i sperma-
to genezy. Wcze śniej sze opub l ikowane wyniki b adań
v,rykazująznaczącybezpośredniwpływTCDDnaroz-
rodczość matek badanego potomstwa (2),

Mateilał i metody

Badania wykonano na czteromiesięcznych samicach
szczurów, o masie 180-200 gszczepu Buffalo. Zwierzęta
losowo podzielono na dwie grupy po 6 zwierząt w każdej:
K - kontrolną i D - obejmującą samice, którym podano
podskórnie jednorazową dawkę TCDD rozpuszczoną
w DMSO, w dawce 5 pglkg m.c.

Po upływie trzech tygodni od momentu podania TCDD
eksperyment przeprowadzono wg następujapego schematu
(ryc l). Grupę kontrolną samic i grupę samic po dawce
dioksyny skojarzono losowo z samcami pochodzącyml z tej
samej hodowli, które nie byĘ obciązone dziŃaniemTcDD.
Otrzynane w ten sposób mioty - pokolenie F, - nazwano
odpowiednio miotem kontrolnym (MK-l) i miotem diok-
synowym (MD-l). Po okresie 30 dni od odsadzenia pierw-
szych miotów kontrolnych i doświadczalnych samice z gru-
py K i D skojarzono ponownie losowo z samcami, któryrn
równiez nie podano TCDD. W ten sposób uzyskano drugi
miot kontrolny MK-2 i dioksynowy MD-2. We wszystkich
grupach przeprowadzano obserwacje dotyczące zdolności
samic zajści aw ciĘęotaz czas|7 porodu od momentu sko-
jarzenia z samcem. Po osiągnięciu dojrzałości płciowej
(4,5 rniesiąca) szczury samce i samice pokolenia F, dwu
miotów, pochodzących od samic dioksynowych (MD-l,
MD-2), zostaĘ skojarzone ze sobą a następnie, wobec bra-
ku objawów clĘy,po upływie 6 tygodni, ze szczurami satn-
cami i samicami z grupy kontrolnej. Po upływie 6 tygodni
od skojarzenia i braku objawów ciąży samice i samce zo-
stały poddane narkozie barbituranowej (pentobarbital
30 mg/kg m.c.), pobrano krew do oznaczeń estradiolu. Prze-

prowadzono równiez ocenę histopatologicznąjajników i ją-
der badanychzwierząt, w oparciu o metodę barwienia he-
matoksyliną i eozyną. Pobrane skrawki gonad utrwalano
w 40ń roztworze formaliny, Następnie płukano 24 godziny
w wodzie i odwadniano w szeregu alkoholi o rosnącym
stęzeniu z7Ooń do stęzenia absolutnego. Skrawki byĘ prze-
świetlane w benzenie dwukrotnie po 15 minut, a następnie
utn i e s zczone w roztwor ze b ęnzęnu z p ar aflną na 0,5 go dzi-
ny, po czym zatopiono je w parafinie. Bloczki parafinowe
cięto na ultramikrotomie ftrmy LeicaŻl45 na grubość 8 pm,
a następnie wykonywano standardowe barwienie hematok-
syliną i eozyną.

Wyniki i omówienie

Samice i samce, od ktorych pobrano badany mate-
riał fiajniki i jądra), pochodziĘ od matek poddanych
jednorazowej ekspozycji TCDD (pokolenie F,).

W badaniach opublikowanych wcześniej (1), wy-
konanych na tej samej grupie zwietząt, analizowano
wpływ b ezpo średnie go o ddziaĘwani a dioksyn (przez
dawki obctĘające organizmy matek) na liczebność,
przeżywalność i zywotność potomstwa w pokoleniu
F, (MD-1, MD-2). Po osiągnięciu dojrzałości płcio-
wej pokolenia F, (samców i samic) badanej grupy,
podjęto próbę kojarzenia ich.

Po upływie 30 dni nie stwierdzono u żadnejzbada-
nych samic ciązy. W następnym etapie kojarzono sa-
micę z pokolenia F, z samcami, które nie byĘ pod
wpływem działania TCDD, a pochodzącymi z tej sa-
mej hodowli, oraz samce z pokolenia F, ze zdrowymi
samicami kontrolnymi. Po upływie 30 dni w obu ob-
serwowanych grupach nie stwierdzono ciĘy.

Dalszym etapem, po ocenie biologicznej rozrodczoś-
ci, była ocena histopatologtczna gonad osobników
pokolenia F,. Przeprowadzone badanie histopatolo-
giczne j aj nikow wykazuj e znaczącę różnice w odnie-
sieniu do obrazu jajnikow grupy kontrolnej. W otrzy-
manych preparatach stwierdzono nieliczne oogonia lub
i ch ko mp 1 etny brak p o d b ło ną b iaław ą j ajnlka, b ar dzo
ni eliczne formy rozwoj owe p ęcherzykow pierwotnych
wzrastających i dojrzewających, jak również, co jest
bardzo istotne, obecność (w czterech przypadkach)
dużego, przerosłego ciałka żółtego (ry c. 2, 3, 4). Oce-
na histopatologicznaj ąder szczurów pokolenia F, wy-
kazywała uszkodzenie błony własnej kanalików na-
siennych, brak prawidłowego ułozenia komórek plem-
nikotwórczych w odpowiednich pokładach, zmienio-
ne kształty kanalikow krętych (ryc. 5, 6). Ponadto za-
obserwowano zablrzęnie cyklów rozwojowych na-
błonka piemnikotwórczego, brak po szczegóInych form
rozwojowych- spermatocytów I i II rzędu, orazobec-
no ś ć pusĘch, b ezjądrzastych komórek charakterystycz-
nych dla procesów apoptozy (ryc.6,7).

Prze dstawione zmiany hi stop atolo glcznę j aj ników
samic pokolenia F, potwierdzająbrak zdolności roz-
rodczych Ęch osobnikow Występujące zmiany mor-
fologiczne struktury jajnikanależy wiązaó z oddziały-
waniem dioksyn (podanych 3 Ęgodnie wcześniej przed
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Ryc. 1. Schemat doświadczenia



Ryc.3. Jajnik- brak oogonii. Pow. x 100

Ryc. 4. Jajnik - brak form rozwojowych pęcherzyków pier- Ryc. 5. Jądro - uszkodzenie błony własnej kanalików nasien-
wotnych i wtórnych. Pow. x 200 nych. Pow. x 100

ciązą), zawartych w organizmach matek. Substancje
te wpĘnęły znacząco na rozwój ciĘy iksztahowanie
się j ajnikow potomstwa - potwierdza to znikoma ilość
lub brak oogonii w jajnikach samic pokolenia F,. Obec-

Ryc. 7. Jądro - liczne bezjądrzaste komórki w świetle kanali-
ków plemnikotwórczych. Pow. x 600

no ś ć prz ero sĘch c i ałek żóhy ch p owo duj e zablł zęnie
cyklu rozro dczego. Przerost ten mozna by było tłuma-
czyc obserwowanym przęz innych autorów (a-6) ob-
nizeniem wydzielania progesteronu pod wpływem



TCDD. Niedobórprogesteronuprowadzi do czynnoś- Podsumowanie
ciowego przerostu cjaŁka żółtego. Niski poziom pro- Dioksyny działająpośrednio na potomstwo matek,
gesteronu powoduje równiez niemozność implantacji kto.. poóaurro działłniu tego zwlĘku. przejawia się
zarodka i jego utrzymańa, co prowadzi do.poronień to zmniejszeniem ltczby oo""yo* w jajnikach lub icń
we wc7,esnejfazieciązy. Powstałe zaburzeniazwiąza- brakiem, nielicznymi rormańi dojrzćiającychpęche_
ne są również z futkcjonalnym (przez aryl hydrocar- rzyków draffa, ,óhu-o-ur;em siermató!ó""ry i.'y_
bon receptor-AhR) dziaŁantęm dioksyn (14), które stępowaniem Óestrukcyjnych ,ńunw jąórach.
dostaĘ się do badanych szczurów od matek przezło-
żysko, jak równiez zich mlekiem (1). PiŚmiennictwo

Dioksyny tworząkompleks z receptorem AhR, któ-
ry działa supresyjnie na geny odpowiedzialne za syn-
tezę 1eceptorów estrogenowych, ptzęz co zmniejsza
się ich ltczba. Badania in vitro, dotyczące wpĘwu
TCDD na syntezę progesteronu i estradioluprzezko-
morki luteinowe warstwy ziarnistej, v,rykazaĘ zmlen-
ność obserwacji przez rożnychbadaczy (3, II, 12).
Wiadomo rownież, ze TCDD posiada właściwość ob-
ntżania produkcji estradiolu przez komórki warstwy
ziamistejjajnika (4,],8).Inni autorzy (1, 11) po jed-
norazowym podaniu TCDD w dawce zbliżonej do za-
stosowanej w badaniach własnych zaobserwowalt za-
kłócenie gospodarki estrogenowej, cechujące się wy-
dłużeniem stadium diestrus i hamowaniem owulacji.
Równi ez wcze śniej s ze b adanta własne (2), wykonane
na matkach analizowanego pokolenia F,, wskazywaĘ
na deficyt estrogenowy. Ocena histopatologtczna jaj-
nikow u części samic pokolenia F, wykazyłvała obec-
ność przerośniętego ciałka żołtego, które może być
przy czyną bloku pro ge steronowego, stanowiąc ego
istotną przy czpębezpłodno ści.

Istotnym również c zynnikiem, warunkuj ąc ym b ez-
płodność drugiego pokolenia, jest brak lub znikoma
ilo ść oo gon tt. Zr óżnicowane, szkodliwe o ddziaĘw a-
nia dioksyn na komórki jajnikow spowodowaĘ caŁ-
kowitąbezpłodność samic pokolenia F,. Wyniki uzys-
kane u samic pokolenia F, - poddanych pośredniemu
działaniudioksyrr,wykazująbardziejnasiloneoddzia-
ływanie negatywne Ęchnviązków w porównanilz tch
matkami zachowującymi jednak ograniczone zdolnoś-
cirozrodcze (2).

Ob s erw ow ane zmtany hi stop ato l o giczne j ąder p o d
wp Ływem di oksyn zw iązane s ą zę znaczny m zaMó c e -
niem sperm ato genezy oraz występ owaniem morfo 1o -
gicznych uszkodzeń w jądrach (zmiany destrukcyjne
w kanalikach nasiennych). Ważnym elementem zaob-
serwowanym w badaniach przeprowadzonych u szczu-
rów pokolenia F, jest obecnośóbezjądrzastych komó-
rek, których nie zaobserwowali irnibadacze (8). Po-
wyższe wyniki ocenywpĘwu TCDD na gonady sam-
ców wykazĄą że dioksyny, które dostaŁy się do ich
organizmu w okresie płodowym i wczesnonoworod-
kowym (przez mleko matki), oprócz działanta uszka-
dzającego struktury jądra, wykazuj ądłuższe dziaŁanie
biologiczne , oddziaŁujące na procesy spermato genęzy
u osobników dojrzałych. Ęm należałoby tłumaczyć
brak pozytywnych efektów kojarzenia samców poko-
lenia F, ze zdrowymi samicami kontrolnymi.
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