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Obecnośó substancji obcych w środowisku (kseno-
bioĘki) jest m.in. efektem rozwoju przemysłu i towa-
rzyszących mu odpadów, ścieków i pyłóq jak rów-
niez stosowania środków ochrony roślin i nawozów
sztlcznych w rolnictwie. Te i inne substancje mogą
przedostawać się do organizmu człowieka różnymt
drogami (inhalacyjną, przęz skórę, doustną etc.), mogą
ulegać kumulacji w róznych tkankach oraznarządach
i w zależności o d wieku powo dowa ć r óżnę (w tym także
odległe) skutki zdrowotne (31). Problem szkodliwego
o ddziaływ ania ks enobiotyków nabiera s zcz e gólne go
znaczęnia w okresie reprodukcyj nym. Rozmnażanie
jest bowiem kompleksem następujących po sobie zło-
żonych procesów biolo gtcznych,począwszy od game-
to genezy p oprzęz zapło dntenie, implantacj ę, rozwój
zarodkowy, płodowy, poród, a na rozw oju ftzy cznym
i dojrzewaniu płciowyn w okresie postrratalnym skoń-
czyw szy. Toksyczne oddziaływan te zwlązków che-
micznych na p o szczególnych etap ach możę powo do -
wać określone skutki. W okresie gametogenezy może
dojśó do uszkodzenia komórek rozrodczychi objawiać
siębezpłodnością. Działanię silnych czynników w tym
okresie możę równieżprowadzic do mutacji i dalszych
wynikaj ący ch z te go kons ękwencj i b i o 1 o gic zny ch (ga-
metotoksyczno ś ć). W stadium blasto gene zy zacho dzą
intensywne procesy podziaŁu,w których wyniku two-
rzy sięwęeł zarodkowy i trofoblast.W przypadkaza-
działanta czynnlka toksycznego w tym okresie, naj-
częściej dochodzi do wczesnego zamierania zarodków
(embriotoksycznośó). Kolejny okres embriogenezy
c echuj e s ię zmi aną systemu odżyłviania, szybkim roz -

wojem narządów zarodka t różnicowaniem tkanek. Jest
to okres największej wrazliwości na wadotwórcze (te-
ratogenne) działantę czpników zarówno endo-, jak
i egzogennych. Stadium fetogenezyjest okresem doj-
rzęwania pł9du. W,tym czasie, z wyjątkiem układu
nerwowego i rozrodczęgo, wrazliwośó na teratogeny
jest mała, a dziaŁantę fetotoksyczne najczęściej obja-
wia się zahamowaniem rozwoju płodu (mniej sza masa,
op ó żniona o ste o g enez a), zabur zeni ami hormonalny-
mi lub behawioralnymi w okresie postnatalnym.

Podstawowym zadaniembadań toksykologicznych,
w §,łn także badania toksyczności reprodukcyjnej t roz-
wojowej, jest zdobycie wiedzy na temat toksycznego
oddziĄwaniaksenobiotykównależącychdoróżnych
grup (leki, dodatki do zywności, barwniki, środki
ochrony ro śltn i z,łvter ząt kosmeĘki, środki czy szczące
i dezynfekcyjne) i ocena ryzykadlazdrowta człowie-
kacelemzapobieganialubograniczeniapotencjalnych
skutków szkodliwych.

Dane piśmiennictwa wskazują żę działanie toksycz-
ne dla procesów reprodukcyjnych w eksperymentach
na zwtetzętachwykazuje ponad 3 tysiące zwtązkow
chemi c zny ch, z c ze go p ołowa char aktery nlje s i ę dzi a-
łaniem teratogennym u 1 lub więcej gatunków (28).
Równocześnie, w blisko 70oń przypadków wad roz-
wojowych u ludzi przyczyny nie zostaĘ rozpoznanę.
W ciągu ostatnich lat obserwuje się nagromadzenie
piśmiennictwa dostar czającego coraz więcej danych
o oddziaĘwaniu na procesy rozwoju i rozrodu sub-
stancji naruszających układ hormonalny - ksenoestro-
genów (8, 11, 12,30).



Celem opracowania było przybliżenie aktualnego
stanu wiedzy ntmożIiwości badań z zakłesutoksycz-
ności reprodukcyjnej i rozwoj ow ej oraz ich znaczęnta
w medycynie i weterynarii.

Badania na ilirierzętach

Podobnie jak i w innych rodzajach badań toksyko-
1o gicznych, także do oc eny toksyczno ści reprodukcyj -

nej i rozwojowej stosowane sąmetody o dużym stop-
niu standary zacji, pozwalaj ące na ocenę określonych
wskaźników, ważnych w procesie szacowania ryzyka
dla zdrowia (13, 19). Szczegółowe dane ztego zakresu
można znaleźć na stronach internetowych (26). Eks-
perymentynazńerzętachlaboratoryjnychobejmujądwie
kategorie badań: pierwsza odnosi się do osobnikow
zeńskich i obejmuje okres ciąży orazrozwój postna-
talny potomstwa, druga obejmuje pozostałe etapy cyk-
lu reprodukcyjnego, zarówno u samic, jak i u samców.

Badania pierwszej kategorii wykonuje się na 3 ga-
tunkach zwierząt (2 gafitki gryzoni i klólik), stosując
przynajmniej a, Badany zwią-
zek podaje si część ciĘy,któ-
ra obejmuje ogązbltżonądo
przewidyłvanej drogi narażenia, a następnie (na 1 lub
2 dniprzedporodem) ocenia się matki, zarodki i pło-

ipóżne re-
śmieró lub
sycznośó),

ocenę wpĘwu badanego związku na układ nerwowy:

funkcje rozrodcze samców i samic,
ności gruczołow płciowych, cykl ruj
się w czasie kojarzenia, zapłodntent
nie, wzrost i rozwój potomstwa, i służąjako wska-
zówka do badań szczegółowych. Zalecane są dodat-
kowe badania, w których po okresie ekspozycji u obu

n nabłon-
k , atakże
o krwi.

N ale zy p o dkre śli ć, żę b adania in v iv o sąb ar dzo cza-
s o chłonne, ko s źowne i wyma g aj ą uży cia dużej ltczby

Tab. 1. Niektóre leki weterynaryjne teratogenne w badaniach
na zwierzętach (wg Hurtt i wsp., 2003)

Teralogenny*

Ttimeloprim Ml Ttiazynowe

D iklazu ril

To ltrazu ril

Sz, l

M.l
Chinolony

D a nolloxa Gyna

Satalloksacyna

M,l

§z, l AwermekĘny

Abamektyna

Donmektyna

lwermektyna

Sz, K, l

Sz, l

M, Sz, K, I

Aminoglikozydy

Apramycyna

N iltolu la l

§z, l

Sz, I

Benzoimidazole

Alb e ndazo l

Flube ndazo l

Mebe ndazol

0xlendazol

Tiabendazol

M, Sz, l

M,I

M,K,I

M,l

K,l

Pochodne
benzodiazepiny

M,I

Fe n otiazyny

Chlolpromazyna

klenhulerol

M,K,l

M, Sz, l

Kortykoidy
(0lu kokOńyk0 idy)

HydrokOrtizOn Sz, K. I

Pipemzyny

Pipetazyna Sz

Detmatologiczne

Bronpol Sz

Objaśnienia: *M - mysz, Sz- szczlr, K - królik, I - innę gatunki

dodatków do żywności) i po zaopiniowaniuprzezko-
misjębioetyczną.DlabadaniapozostĄchgrupTwląz-
ków poszukuje się nowych rozwiązah (2I).

Metody alternatywne do badań na zurielzętach

W ramach nowej reformy prawa UE, celem zapew-
nienia odpowiedniej kontroli nad produkcją i obrotem
rwtązkamichemicznymiprodukowanyminaduząska-



(

Niedawno lkazaŁo się opracowanie (10), w którym
przedstawiono zupełnie nowe, aczkolwiek dyskusyj-
ne, podejście do badania ,,toksyczności" zywności
pochodzenia roślinnego (warzywa, owoce, soki)
w 4 testach in vitro. Toksycznośó rozwojową ocenia-
no w teście hodowli pierwotrrej komórek zarodkowych
(micromass assay), dziaŁanię estrogenne -w teście ER
(Estrogen receptor transactivation assay). Autorzy
konkluduj ą że tęn r o dzaj badań może by ć pr zy datny
do wykrywania toksyn, których obecność jest trudna
do przewidzenia i możę być sygnałem do dalszych
ukierunkowanych badań.

Nie ulega jednak wątpliwości, że w wykrywaniu
zw iązkow terato gennych dla człowieka naj większą
wartość maj ą wyniki dobrze przeprowadzony chbadah
ep idemi o 1o gic zny ch, które p o oprac owan iu pr zez sp e -
cjalniepowołane do tego celu grupy specjalistówprze-
karywane są do organizacji zajmujących się np, mo-
nitorowaniem częstości występowania wad rozwoj o-
wych, ich rejestrowaniem i wykrywaniem związków
ptzyczynorych.PrzyL<ŁademtakiejorganizacjiwEu-
ropie jest ENTIS (European Network of Teratology
Information S ervic e s, http : //www. enti s - org. c om). B a-
dania epidemiolo giczne są trudne do zorganizowania.
Ich przydatność może być różnai zaleĘ od charakteru
badah(retrospekĘwne, prospektywne, kohortowe etc),

Aspekty medyczne i weterynatyjne zabutzeń toztodu

Jak dotąd problem zaburzeń reprodukcyjnych
u zwierząt uzytkowych postrzegany byŁ w sposób
ni ec o odmienny o d prob lemu zablr zeń pr oW e acji czło -
wieka.

W przypadku hldzi zjawiskiem o pierwszorzędnym
znaczenil było powstawanie wad rozwojowych. Ka-
lekie czy niepełnosprawne dziecko, oprocz aspektu
zdrowotnego, to także problem emocjonalny i społecz-
ny. W dostępnych opracowaniach naukowych podaje
się, że wady rozwojowe w chwili urodzenia wykazuje
3-7oń noworodków, przy czym odsetek ten znacznię
wzrasta jeśli uwzględni sięzaburzenia ujawniające się
w okresie późntejszym. Ostatnio cotaz większąuwa-
gę zwraca niepokojący wzrost niepłodności wśród
młodych małzeństw.

W weterynarii ni ep ow o dzęnia w r o zr o dzię zw ier ząt
w tĘe się na o góŁ ze zwiększoną śmiertelno ś ciąprzed-
i okołoporodową(20) i w następstwie tego duzymi stra-
tami ekonomicznymi. Jęszczę do niedawna głównych
przyczyn upaĘwano w czynnikach o podłozu gene-
ty c zny m t zakaźnym. O statni o c ot az c zęś ci ej w skazu -
je się naróżnę przyazyny i dostrzega wagę innych za-
burzeń w rozr odzie (22-25). Wydaj e się zatem, że przy
rozpatrywaniuzagadniefrzwiązanychzzaburzeniami
ro zro du zw ier ząt naj wazni ej szy m źr ó dłem informacj i
o potencj al ny ch przy czynach możę być wywia d or az
dokładna dokumentacja, Zdobyta w ten sposób wie-
dza, w zestawieniu ze znajomością różnic gatunko-
wych doty czący ch metaboli zmu związków chemicz-
nych, rodzaju i częstości zablrzęh spontanicznych

powinna pomóc w prawidłowej interpretacji związku
przy czynowego pomięd zy potencjalnym cąmnikiem
a obserwowanymi efektami tak, jak to ma miejsce
w doświad czeniach na zwier zętach laboratoryjnych
(27). Jeśli chodzi o zwierzęta domowe i uzytkowe to
lekarzom praktykom znanajest zapewne pewna spe-
cyfic zno ś ć wad wro dzonyc h charakterys ty c zny ch dla
poszczególnych gatunków. U psów np. najczęściej ob-
serwuje się dysplazję stawów biodrowych, u prosiąt -
przepukliny pachwinowe i mosznowe otaz niedroz-
no ś ć odbytu, a u cieląt t źr ebtąt - skrzywieni e szyi or az
przyklrcz ścięgien i mięśni kończyn.

Gzynniki ryzyka dla człowieka
W różnych opracowaniach liczbę c4mników tera-

togennych dla ludzi ocenia się na około 20-40. Różni-
c e te wynik aj ą z dw ó ch zasadniczych p owo dów : pi erw-
szy doĘczy zakresu uogólnienia, drugi związany jest
z kontrowersyjnymi opiniami co do niektórych leków,
m.in. z grupy an§biotykóq leków psychotropowych,
sulfonamidów i leków przeciwzapalnych. Istnieje jed-
nak określona lista tzw. uznanychteratogenów (28,29).
Ponad wszelką wąĘliwość wady rozwojowe stwier-
dza się u noworodków w wyniku infekcji w czasie cią-
zy wirusami toksoplazmy,różyczki, cytomegalii i her-
pes. Do nalctęższych wad, jakie powoólją należą
wady słuchu i wzroku. Spośród innych czynników
o wys okim stopniu ry zyka uszkodzenia pło du j est pro-
mieniowante i zaburzenia metaboliczne u matki, np.
alkzyca, fenyloketonuria, niedobór kwasu foliowego.

Klasycznym przyl<ładem teratogennego leku j est
talidomid powoduj ący uszkodzeni a illub brak kończyn
u płodów. Obok niego najczęściej wymienia się: ami-
nopterynę i inne antymetabolity, androgeny i estroge-
ny, busulfan i inne nviązkt alkiĘące, hormony i anty-
hormony, jod i związki, leki przeciwdrgawkowe (fe-
nytoina, karbamazępina, kwas walpronowy), witami-
nę A i analogi.

Grynniki śtodowiskowe powodujące zaburzenia
leplodukcyine u zwietząt hOdOwlanyoh

Na p o dstawi e i stni ej ąc ej w rc dzy za główne pr zy czy -
ny niepowodzeh hodowlanych, poza zakńnymi i o
podłozu geneĘcznym,lważa się pasze zielone (za-
wierające trujące alkaloidy), żIe przechowywane
pasze przemysłow e (zawier ające np. mikotoksyny),
zanieczy szczęnia przemysłowe (np. toksyczne pier-
wiastki), środki ochrony roślin (np, zablrzające układ
hormonalny) i środki ochrony zwierząt (np. leki o dzia-
łaniu teratogennym).

Dość dawno wykry.to zwtązek przy czynory pomię-
dzy zjadaniem przez ctężarne zwierzęta niektórych
roślin i pojawianiem się wad u potomstwa, zaktóre
odpowiedzialne sąalkaloidy zawartę w tych roślinach
( 1 8 ) : fub in żółty (L up inu s) - zniekształc enia kończy n,
szczelinapodniebienia i skrzy,uvienia kręgosłupa u cie-
ląt, koniczyna szwedzka (Trifulium hybridum) - ro-
nienia u macior, szczwół plamisĘ (Conium macula-



tum) - uszkodzenia CUN u prosiąt, ziemniak (Sola-
num tuberosum) - jego zielone jagody zawierają sola-
ninę wywołuj ącą rozs zczep kręgo słup a i uszko dzenia
mózgu, ciemięzyca (Veratrum) - krytycznym okresem
dla indukowania uszkodzeń u płodów owiec i koz jest
14. dzieńciąży (cyklopia, wodogłowie), w wyniku na-
rażęnta w późniejszej ciĘy znieksztńceniom ulegają
kohcryny.

Do najlepiej poznanych mikotoksyn toksyczrych dla
pro c e s ów repro dukcyj nych u zw ier ząt należąafl atok-
syny, ochratoksyny, alkaloidy sporyszu i zearalenon
(23 ). Wśró d zwierząt uzytkowych gatunkiem najbar -
dziejv,rażIiwymnaestrogennedziałantęzearalęnontl
są świnie (24).

Liczne badania dowodzą ze niep owo dzęnta repro -
dukcyjne związane są z rejonami uprzemysłowiony-
mi, w których stwierdza się zwiększone ilości metali
ciężkich (rtęó, kadm, ołóq arsen) i innych toksycz-
nych pierwiastków (np. endemiczne występowanie
związków selenu czy fluoru). Dobrym materiałem
w badaniach epidemiologicznych nad występowaniem
tychzaniec4lszczeh jest woda pitna (9).

S p o śró d 7 2 chęmiczny ch zante c zy s zczeh śro dowi -
ska o udowodnionym działanhlna układ rozrodczy 23
związkt działajątakże na układ hormonalny (30),
w tym m.in.: herbicydy (alachlor), fungicydy (heksa-
chlorobenzen), insektycydy (aldryna, diko fol, dieldry-
na, endryna, B-HCH, heptachlor, mireks, toksafen,
transnonachlor) oraz ftalany,PBB, PCB, PCDD (diok-
syny), PCDF (furany).

Problem leków weterynaryjnych ma dwa zasadni-
cze aspek§ toksykologicznę, Pierwszy dotyczy tch
bezpiecznegostosowantalzvvterzątdocelowych,drugi
odnosi się do problemu pozostałości w tkankach le-
czonych zwierząt przeznaczonych do konsumpcji.
O wadzę problemu świadcząnowe przepisy UE ukie-
runkowane w sposób zdecydowany na wykryw anię za-
grożeh dla człowięka, w tym wynikających ze strony
żywno ś ci p o chodzen ta zw ier zęce go. Zaw ażyŁo to
w spo s ób zdecydowany na charakte rze badan kontrol-
nych zyłvności, w których nastąpiło przesunięcie punk-
tu cięzkości w kierunku analtzna obecnośó substancji
o charakterze anabolicznym i pozostałości leków we-
terynaryjnych. Jednocześnie obserwuje się wzrost za-
interesowania oceną toksyczności prenatalnej leków
weterynaryjnych. Dowodem na to są oddzielne zale-
cenia sposobu badania i interpretacji wynikow (6,7),
a takżę coraz częściej ukazujące się prace doświad-
czalne ztego zakresu. W tab. 1 przedstawiono wykaz
leków teratogennych dla dwoch lub więcej gatunków
zwierząt wg opracowania Hurtta i wsp. (16).
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