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Moryhology of testes and epididymides of tats in the Goulse of expelimental infection with liuet fluke
Summary

The aim of the study was to examine the influence of liver fluke infecfion (Fasciola hepatica) on the morpho-
logy of the testes and epididymides of rats. The study was performed on male Wistar rats, aged 5 weeks at the
beginning of the experiment and exposed to a dose of 30 metacercariae of liver fluke. At 4,7,I0, and 13 weeks
post infection (wpi) the testes and epididymides of rats were fixed in Bouin's solution and paraffin sections
were stained using the with PAS method. There were no morphologica| changes in the majority of the testes of
the rats infected with liver fluke. However, multinuclear cells (giant cel|s) in the seminiferous epithelium of
rat's testes (7 wpi) were sporadically observed. Sloughing cells were incidentally visible in the lumen of some
seminiferous tubules of rats at 13 wpi. No morphological changes were detected in the epididymal epithelium
over the course of fasciolosis. Nonetheless, it appeared that a decreased amount of spermatozoa were present in
the lumen of caput and caudal epididymis at 13 wpi in the rats. The above-mentioned observations may be
evidence for the efficacy of blood-testis and blood-epididymis barriers during the course of fasciolosis.
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Zmiany patomorfologiczne w miĘszu wątroby
i przewodach żółciowych w przebiegu fasciolozy opi-
sano u rożnych gatunkow żywicieli, m.in,: myszy (6),
krolikow (22),szczurów (21), bydła (13), owiec (17),
kóz (l 4), Inw azja motylicy wątrob owej (F a s c i o l a h e -
patica)wywołujeznaczącęzablrzęntawmetabolizmie
wątroby żywiciela m.in. w postaci zmtan aktywności
enzymów oksydoredukcyj nych (7 ), r ozkoj arzenia fo s -

forylacji oksydacyjnej w mitochondriach (16) czy osła-
bienia systemu detoksykacyjnego hepatocytów ( 1 0).

Znac znie mni ej wi adomo o zmianach m orfo 1 o gi c z -
nych i zaburzęntach funkcjonalnych w następstwie
fasciolozy w innych naruądach żywictela, które rów-
niez mogąmieć wpływ na kondycj ęzarażonych zwie-
rząt. Zarażenie fl hepatica powoduje spadek ilości
witaminy C nie tylko w wątrobie, ale i w korze nad-
nęrczy (24), atakze w śledzionie i nerkach (5). W łrry-
niku zaburzeh czynnościowych wątroby w doświad-
czalnej fasciolozie szczurów dochodzi do aktyłvacji
me di atorów zap alny ch, c o mo dyfi kuj e transp ort j onów
w nabłonku jelita grubego (8).

Nieliczne badania dotycząpotencjalnego wpĘrłu
inwazji motylicy wątrobowej na rozród zywicieli.
Z jednej strony, stwierdzono u bydła i szczurów za-
Ieżnośc między inwazjąmotylicy wątrobowej a funk-
cjonalną sprawnościąukładu płciowego (15), a u owiec
występowanie częstszych poronień i niską wagę uro-
dzeniowąjagniąt (18). Z drugiej strony, nie wykazano

jednak istotnych rożnicw stęzeniu testosteronu we krwi
obwodowej u b aranów zar ażony chmotylic ą w porów-
naniu z kontrolnymi (a). Brak jest danych w piśmien-
nictwie na temat wpływu tnwazjt motylicy wątrobo-
wej na morfologię narządów męskiego układu płcio-
wego.

W związku zpowyższym celem badań było ustale-
nie, czy fascioloza może prowadzic do zmian morfo-
logicznych jąder i najądrzy szczlrów.

Materiał imetody
B adani a przeprowadzono na 40 samcach szcz urów szcze-

pu Wistar w wieku 5 tygodni, w chwili rozpoczęcta do-
świadczenia.

Postaci dojrzałe motylicy pobrano z przewodów żółcio-
wych waJrób naturalnie zarażonegobydłaz zakładow mięs-
nych. Miracydiów, otrzymanych w wyniku inkubacji jaj
F. h ep a t i c a, uzyto d o zar ażęnia ś limaków Zy n,l n a e a t run c a -

tula. Z prowadzonej hodowli zarażonych ślimaków (20)
uzyskano metacerkarie uzyte w doświadczeniu. Ocenęży-
wotności metacerkarii przeprowadzono na podstawie
stwierdzenia obecności wydztelntczych granul przy lży-
ciu mikroskopu świetlnego (3)

Szcnlry zarażono per os dawką 30 metacerkarit F. hepa-
tica przy użyciu sondy dozołądkowej. Grupę kontrolną sta-
rrowiły szczury nie zarażone pasożytami. Zwierzęta prze-
trzymywano w standardowych warunkach laboratoryjnych,
w cyklu światło/mrok I2WI2 h. Szczury otrzymywŃy stan-
dardową paszę granulowaną i wodę ad libitum. W 4., J.,
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10, i 13. tygodniu pozarażeniu(tpz)szczlry usypianoprzy
uzyciu ketaminy. Do badań pobierano jądra i najalrza, które
utrwalano w płynie Bouina, a seryjne skrawki parafinowe
barwiono metodą PAS (1).

Na przeprowadzenie badań otrzymano zgodę Lokalnej
Komisji Etycznej ds, DoświadczeńnaZwierzeJach (nr 1B/

l02. z 12.03.2002).

Wyniki iomówienie

W 7 tpz u sekcjonowanych szczlrów stwierdzono
zarówno obecność młodocianych motylic w miąższu
wątroby, jak i dojrzałe płciowo osobniki w wyprowa-
dzającymprzewodzie żołciowym. W 10 tpzw prze-
wo dzie żółciowym szczur ów wykrywano prze ci ętnie
I0 dojrzŃych płciowo ptzywr.

W j ądrach szczurów w okresie prepatentnym (4 tpz)
otaz patentnym fascjolozy (1 , 10 i 13 tpz) nie stwier-
dzono ewidentnych zmian morfologicznych w porów-
naniu z morfologiąjąder zwierzątz Erupy kontrolnej.
W przekrojach poprzecznych kanalikow, w nabłonku
plemnikotw orczym obecne byĘ wszystkie generacj e

komórek gametogentcznych w poszczególnych sta-
diach cyklu nabłonka plemnikotwórczego. Nie obser-
wowano tęż zmian w morfologii gruczołu środmiąż-
szowego tkanki intersĘcjalnej (ryc. 1A). W 7 tpzw na-
błonku plemnikotwórczym kanalików j ąder niektorych
szczur ów sporadyc znie wystę owały wieloj ądr zaste
komorki (komorki olbrzymie) (ryc. 1B). Formowanie
komorek olbrzymich obserwuje się w nabłonku plem-
nikotwórcz ym zw ier ząt do świadczalnych eksp onowa-
nych na zwtązkt toksyczne, podawane w wysokich
dawkach (I2, I9|). Zjawisko takie mozna zaobserwo-
wać często w warunkach fizjologicznych,jak i w sta-
rzejącej się gonadzię. Chociaż przyczyna powstawa-

nia tych komórek nie jest w pełni wyjaśniona,to moż,
na przypuszczaó, ze jest to jedna z fuógusuwania ko-
mórek germinalnych, uszkodzonych podczas sperrna-
to genezy, Nie mo żna więc autorytatywni e stwierdzic,
że regresj a nabłonka plemnikotw órczego obserwowa-
ne-
o.ber

szczurów w okresie patentnym fasciolozy (I3 tpz)
ob s erwowano ni e liczne zŁlszczonę komorki p lemni -
kotwórcze (ryc. 1C). Trudno wyjaśnić obecność nie-
dolrzaŁy ch komórek gameto gen iczny ch w świetle
kanalikow. Podczas przebiegu spermatogenezy wszyst-
kie generacj e komórek plemnikotw or czy ch poŁączo-
ne są z komórką Sertoliego specyficznymt połącze-
niami, tzw. sp ecj alizacj amtpowierzchniowymi. Ob ec -

ność zŁlszczonych komorek germinalnych w świetle
kanalika świadczyć może o uszkodzeniu połączeń po-
między komorką Sertoliego a komorkami germinal-
nymi. Jedną z przyczyn rozhżnienta połączeń może
by c zachw tani e równowa gi hormonalnej . Mo żna pr zy -

puszczaó,ż iczne dotyczącepo-
jedynczych spowodowane właś-
nię zachwi owagi hormonalnej
w następ stw ie zabllr zęn czynno ś c iowych wątroby ob -

serwowanymi w fascio\ozie szczurów (2).
IJ szc zut ów zar ażony ch motyl i c ą ni e ob s erwow ano

również zmian w morfologii nabłonka wyścielające-
go przewód najądrza. Wydaje sięjednak, ze w świetle
głowy i ogona najądrzy szczurów w 13 tpz występo-
wało mniej plemnikow (ryc, 2A i 2B). Dla potwier-
dzenia obnizenia zawarlości plemników w najądrzl
należałobyjednak policzyc ich koncentrację w nasie-
niu lub po ich wypłukaniu zogonanajądrza. Takie ba-

Ryc. 1. Przekrój poprzeczny przez kanaliki kręte jądra szczura z grupy kontrolnej oraz szczurów zaraŻonych motYlicą wąt-

.obo*ą. Nabłońek plemnikotrvó rczy ze wszystkimi generacjami komórek gametogenicznych w jądrze szczura z gruPY kon-
trolnej iA). Regresja nabłonka plemnikotwó rczego z widoczną komórką olbrzymią w jądrze szczuraw 7 tpz (B) oraz kanaliki
z nieziacznąińScą złuszczonyih komórek ptemnikotwórczych w jądrze szczurz. w 13 tpz (C). PAS; A, B, C x 320
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dania nie byĘ przedmiotem niniejszej
pracy. Niemniej, w przebiegu fascio-
lozy bydła i szczurów stwierdzono
upośledzenie funkcj onalnej spraw-
ności układu płciowego (15). U bu-
haj ow zar ażony ch moĘlic ą wątrobo -
wą obserwowano zmniejszente Iicz-
by plemników w 1 ml, zwolnienie ru-
chu postępowego i osłabienie ruchli-
wości, natomiast u szczurów zarażo-
nych w wieku 3 miesięcy, obniżenie
płodności i plenności (15).

Brak ewidentnych zmianw morfo-
logii jąder inajądrzy szczurów, które
osiągnęĘ dojrzałość płciową w trak-
ci e trwania do świadcze nia można tłu-
maazyc efektywnością barier krew
-jądro i krew-naj ądrze. Ostateczne
uformowanie bariery krew-j ądro
następuje bowiem jeszcze przed
osiągnięciem dojrzałości płciowej.
U szczura występuje między 16, a 19.
dniem zycia postnatalnego, Wyspecj alizowane kom-
pl eks owe p oŁączenia p omi ędzy komórkami S er1o lie-
go nabłonka p lemnikotworcze go skutecznie zab ezpie-
czają komórki germinalne w przedziale adluminalnym
przed dostępem szkodliwych substancji krązących
w krwi (9). Wykazano,żepodany szczurom dootrzew-
nowo barwnik przyżyclowy Hoechst 33342 nie pene-
trował wnętrza przedztału adluminalnego, a jedynie
był wykrywany w jądrach komórek tkanki interstycjal-
nej (11).

W barierze krew-najądrze największe znaczęnie
odgrywają strefy zamykającę zlokalizowane na po-
wierzchniach bocznych szczytowych części komórek
nabłonkowych, wyścielających przewód. Uwaza się,
żę strefa zamykająca w nabłonku nĄądrzanależy do
n aj l ep i ej fu nkcj o nuj ąc y ch zŁąc zy, i stni ej ących w tkan -
kach ssaków. U szczura sieć ścisĘch poŁączefizaczy-
nawytwarzać sięjuż w zyciu prenatalnym (23). Pomi-
mo żę bariera krew-najądrze jest mniej efektyłvna niz
bariera krew-jądro, to obecność stref zamykających
w nabłonku najądrzadecyduje, które substancje mogą
być transportowane z krwi do światła przewodu.
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