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Warunkiem prawid³owego funkcjonowania uk³adu
rodnego jest �cis³e wspó³dzia³anie macicy, jajowodu
oraz jajnika, które stanowi¹ fizjologiczn¹ jedno�æ.
�rodkowo-lutealna faza cyklu rujowego jest krytycz-
nym okresem dla przygotowania uk³adu rodnego do
ci¹¿y. Dlatego wszelkie zak³ócenia w lokalnej regula-
cji czynno�ci uk³adu rozrodczego w tym czasie mog¹
prowadziæ do istotnych zak³óceñ w p³odno�ci zwie-
rz¹t. Wraz z rozwojem przemys³u, do �rodowiska prze-
dosta³o siê szereg substancji (tzw. ksenobiotyków),
które mog¹ wp³ywaæ na czynno�æ uk³adu rozrodcze-
go. Jako ligandy receptorów (m.in. estradiolu, andro-
genowego oraz AhR) i tak¿e dzia³aj¹c na komórkê
prawdopodobnie przez j¹drowe receptory sieroce np.
SF1 (6), mog¹ one zmieniaæ sekrecjê lub syntezê oksy-
tocyny (14) oraz prostaglandyn (28), aktywnie uczest-
nicz¹cych w regulacji cyklu p³ciowego. Insektycyd
DDT (dwuchlorodwufenylotrójchloroetan), nale¿y do
tej grupy zwi¹zków. Z uwagi na jego szkodliwo�æ dla
�rodowiska, u¿ywanie DDT w Europie i USA zosta³o
zakazane (22). Mimo to, jest on nadal stosowany w kra-
jach Afryki i Azji, w programach zwalczania chorób

zaka�nych np. malarii i tyfusu (23) oraz jako insekty-
cyd w rolnictwie (22). DDT wprowadzony do organi-
zmu, podlega powolnemu metabolizmowi i ³atwo ku-
muluje siê w tkankach, zw³aszcza w tkance t³uszczo-
wej (22). Równie¿ w �rodowisku jego biodegradacja
przebiega opornie, a powsta³e w tym procesie meta-
bolity: p,p�-DDE i o,p�-DDE, posiadaj¹ nawet wiêk-
sz¹ trwa³o�æ i aktywno�æ biologiczn¹ ni¿ samo DDT
(9). Mieszanina techniczna DDT zawiera izomery,
g³ównie p,p� (65-80%) i o,p�(15-21%), st¹d w �rodo-
wisku znalaz³y siê równie¿ analogiczne metabolity
(95% p,p�-DDE i 5% o,p�-DDE). Ta widoczna zmia-
na proporcji jest zwi¹zana z wiêksz¹ trwa³o�ci¹ izo-
meru p,p�-DDE (19).

We wcze�niejszych badaniach w³asnych stwierdzo-
no, ¿e polichlorowane bifenyle (PCBs), równie¿ wy-
kazuj¹ce powinowactwo do receptorów estrogenowych
(1), zak³ócaj¹ czynno�æ sekrecyjn¹ jajnika (14, 15)
i macicy krowy (28). Zmiany powodowane przez te
zwi¹zki mog¹ przyspieszaæ luteolizê oraz zwiêkszaæ
aktywno�æ motoryczn¹ miê�niówki macicy (27) i w
efekcie upo�ledzaæ rozpoczêcie i utrzymanie ci¹¿y.
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Summary

Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) is a persistent insecticide, recognized as an environmental
pollutant. Due to its lipophilic properties, DDT and its metabolite (DDE) are accumulated in tissues of farm
animals. The aim of the study was to examine the influence of DDT and DDE on estradiol, progesterone and
oxytocin secretion from the ovary and on prostaglandin (F2á and E2) secretion from the uterus, was investi-
gated. Granulosa, luteal and endometrial cells from cows at 8-12 days of the estrous cycle were treated for
24-72 h with 0.1-10 ng/ml of DDT, p,p�-DDE, o,p�-DDE or with a technical mixture of DDE isomers. Neither
DDT nor DDE were found to affect the viability of cells compared to the control. They also did not affect the
secretion of estradiol from granulosa cells. The utilized pollutants increased (P < 0.05-0.001) the progesterone
and oxytocin secretion from luteal and granulosa cells. They also stimulated (P < 0.05) PGF2á secretion but
simultaneously reduced (P < 0.001) PGE2 secretion from endometrial cells. Hence the ratio of PGF2á to PGE2
was markedly changed, from 1:1 in the control, up to 1:4-10 in treated cells. It has been concluded that DDT
and its metabolites may impair regulation of the estrous cycle in cows by stimulation of oxytocin secretion
from luteal and granulosa cells and by stimulation of PGF2á and the simultaneous inhibition of PGE2 secre-
tion from endometrial cells.
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Poniewa¿ w p³ynie pêcherzykowym krów z regionu
Warmii i Mazur stwierdzono obok PCBs (14) równie¿
obecno�æ p,p�-DDE (dane niepublikowane), dlatego
celem niniejszych badañ by³o okre�lenie, czy DDT
i jego metabolity w warunkach przewidywanych w do-
�wiadczeniach wp³ywaj¹: (a) na prze¿ywalno�æ ko-
mórek granulozy i lutealnych oraz endometrium, (b)
na sekrecjê estradiolu (E2) oraz oksytocyny (OT)
z komórek warstwy ziarnistej pêcherzyka jajnikowe-
go, (c) na sekrecjê progesteronu (P4) i OT z komórek
lutealnych, (d) na sekrecjê prostaglandyn F2á i E2
z komórek endometrium.

Materia³ i metody
Pozyskiwanie komórek do badañ. Materia³ do badañ

stanowi³y jajniki oraz przyleg³e rogi macicy krowy z 8.-12.
dnia cyklu (5), pobrane poubojowo. Narz¹dy transporto-
wano do laboratorium w 0,9% NaCl (4°C). Komórki war-
stwy ziarnistej pêcherzyków jajnikowych o �rednicy < 1 cm
i > 1 cm uzyskiwano poprzez ich nak³ucie i energiczne
przep³ukiwanie w³asnym p³ynem folikularnym (24). Ko-
mórki lutealne pozyskiwano przez enzymatyczn¹ dysper-
sjê cia³ka ¿ó³tego drog¹ perfuzji przez têtnicê jajnikow¹
(14). Komórki endometrium pozyskiwano przez enzyma-
tyczne trawienie (28). Liczbê ¿ywych komórek okre�lano
przez barwienie 0,04% b³êkitem trypanu i zliczano u¿ywa-
j¹c komory Bürkera (Brandt, Niemcy). Do badañ u¿ywano
komórek, z których ¿ywych by³o co najmniej: 65% dla gra-
nulozy z pêcherzyków < 1 cm, 75% dla granulozy z pêche-
rzyków > 1 cm oraz 80% dla komórek lutealnych i endo-
metrium.

Hodowle komórkowe. Komórki (2 × 105/ml) w medium
DMEM/F-12 HAM + 10% FCS przenoszono na p³ytki
(Nunclon Ä-Surface, NUNC, Dania), w objêto�ci 0,5 ml
zawiesiny na do³ek. Komórki lutealne i granulozy preinku-
bowano przez 24 h, za� endometrium przez 72 h (38°C,
atmosfera 95% powietrza i 5% CO

2
, wilgotno�æ wzglêdna

100%, Heraeus BB-6060, Niemcy). Nastêpnie komórki
2-krotnie p³ukano medium M-199 + 0,1% BSA i zastêpo-
wano 0,5 ml DMEM/F-12 HAM + 0,1% BSA. Wszystkie
media u¿ywane w czasie pozyskiwania i hodowli komórek
zawiera³y dodatek gentamycyny (20 µg/ml). Odczynniki
u¿ywane w niniejszych do�wiadczeniach, pochodzi³y z Sig-
ma (Polska), chyba ¿e podano inaczej.

Do�wiadczenia wstêpne. W celu oceny prze¿ywal-
no�ci komórek, przy u¿yciu TOX-1 In Vitro Toxicology
Assay Kit MTT Based, poddano je dzia³aniu DDT i izome-
rów DDE (p,p�-DDE i o,p�-DDE) oraz ich mieszaniny (95%
p,p�-DDE + 5% o,p�-DDE) w dawce 10 ng/ml,
przez 72 h. Jako kontroli negatywnej u¿yto ak-
tynomycyny D (Act D, 500 ng/ml).

Do�wiadczenie 1. Komórki granulozy inku-
bowano (72 h) z DDT, izomerami DDE (p,p�-
-DDE i o,p�-DDE) oraz ich mieszanin¹ (95%
p,p�-DDE + 5% o,p�-DDE) w dawkach 1 i 10
ng/ml. FSH (100 ng/ml, podane na ostatnie 24 h
inkubacji, dar dr A.P.F. Parlow, NHPP, Harbor-
-UCLA, Medical Center, USA) i hydrokortyzon
(Kort, 1 × 10�5 M, Serva, Francja) u¿yto jako
kontroli pozytywnej dla uwalniania OT (10).

Do�wiadczenie 2. Komórki lutealne inkubowano (72 h)
z DDT, izomerami DDE (p,p�-DDE i o,p�-DDE) oraz ich
mieszanin¹ (95% p,p�-DDE + 5% o,p�-DDE) w dawkach
1 i 10 ng/ml. LH (100 ng/ml, podane na ostatnie 24 h inku-
bacji, dar dr A.P.F. Parlow, NHPP, Harbor-UCLA, Medical
Center, USA) i hydrokortyzonu u¿yto jako kontroli pozy-
tywnej odpowiednio dla sekrecji P4 i OT.

Do�wiadczenie 3. Komórki endometrium inkubowano
(24 h) z DDT, izomerami DDE (p,p�-DDE i o,p�-DDE) oraz
ich mieszanin¹ (95% p,p�-DDE + 5% o,p�-DDE) w daw-
kach 0,1, 1 i 10 ng/ml. Jako kontroli pozytywnej u¿yto
kwasu arachidonowego (AA, 20 µg/ml).

Oznaczanie stê¿enia hormonów w medium. Po zakoñ-
czeniu do�wiadczeñ media zbierano i przechowywano
(�18°C) do czasu wykonania oznaczeñ, przy u¿yciu meto-
dy enzymoimmunologicznej, stê¿enia E2, P4, OT, PGFM
i PGE2. Do oznaczenia P4 u¿yto króliczych przeciwcia³
(IFP4, dar prof. S. Okrasy, UWM, Olsztyn) w rozcieñcze-
niu 1 : 100 000. Progesteronu znakowanego peroksydaz¹
chrzanow¹ (Boehringer Mannheim) u¿yto w rozcieñcze-
niu 1 : 80 000. Pomiar wykonano na p³ytkach (ROLL, W³o-
chy) pokrytych owcz¹ ã-globulin¹ anty-królicz¹ (15). Do
oznaczenia E2 u¿yto króliczej surowicy anty-estradiolowej
(dar prof. G. L. Williamsa, Texas, A&M University,
Beeville, USA) w rozcieñczeniu 1 : 30 000. Reakcje krzy-
¿owe przeciwcia³ wobec estronu, 17â-estradiolu i benzo-
esanu estradiolu wynosi³y, odpowiednio: 9,0, 2,2 i 70,8%.
Znakowanego peroksydaz¹ chrzanow¹ E2 u¿yto w rozcieñ-
czeniu 1 : 150 000 (14). Do oznaczenia OT u¿yto surowicy
anty-OT (R-1, dar prof. G. Kotwicy, UWM, Olsztyn)
w rozcieñczeniu 1 : 30 000. Biotynylowanej OT u¿yto
w rozcieñczeniu 1 : 50 000. Znakowanie biotyn¹ przeciw-
cia³ przeciw OT przeprowadzono we w³asnym zakresie
z u¿yciem zestawu Biotin Labelling Kit (Boehringer Mann-
heim) (14). Do oznaczenia PGF2á wykonano pomiar kon-
centracji skorelowanego z ni¹ PGFM. U¿yto przeciwcia³
przeciw PGFM (dar prof. W. Silvii, University of Kentuc-
ky, Lexington, USA) w rozcieñczeniu 1 : 80 000, II prze-
ciwcia³a (owcze przeciw ã-globinie króliczej) oraz PGFM
znakowane koñsk¹ peroksydaz¹ chrzanow¹ w rozcieñcze-
niu 1 : 140 000 (28). Dla oznaczenia PGE2 u¿yto przeciw-
cia³ króliczych (dar prof. W. W. Thatchera, University of
Florida, Gainesville, USA) w rozcieñczeniu 1 : 35 000,
II przeciwcia³ (owcze przeciw ã-globinie króliczej) oraz
PGE2 znakowanego koñsk¹ peroksydaz¹ chrzanow¹ w roz-
cieñczeniu 1 : 30 000. Koncentracjê prostaglandyn wyra-
¿ano w przeliczeniu na miligram bia³ka w komórkach (28).
Parametry oznaczania poszczególnych hormonów podano
w tab. 1.
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4P 52-1,0 51,0 %8,8 %2,01 59,0

2E 6,1-52600,0 200,0 %8,9 %3,21 19,0

TO 0,1-9300,0 8100,0 %6,9 %0,21 29,0

MFGP 61-2130,0 140,0 %9,8 %42,11 79,0

2EGP 02-930,0 840,0 %9,9 %7,31 69,0

Tab. 1. Parametry oznaczeñ poszczególnych hormonów metod¹ EIA
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Analiza statystyczna. �rednie (± SEM) warto�ci po-
szczególnych pomiarów by³y poddane analizie wariancji
oraz post-testu Newman-Keulsa dla poszczególnych kolumn
(Prism 2.0, GraphPad Software Inc. USA), a nastêpnie za-
mieniono je na procent wobec kontroli.

Wyniki i omówienie
Wykazano, ¿e p,p�-DDE jest wykrywalny (0,02-0,03

ng/ml, dane niepublikowane) w p³ynie pêcherzykowym
krów pochodz¹cych z regionu Warmii i Mazur. War-
to�ci te s¹ ni¿sze ni¿ stwierdzono u byd³a i innych
zwierz¹t gospodarskich w Grecji (7). �wiadczy to, ¿e
mimo nie stosowania DDT jako insektycydu, wci¹¿
stanowi on istotne �rodowiskowe zanieczyszczenie.
Dawki ksenobiotyków u¿yte w niniejszych do�wiad-
czeniach, nie zmienia³y prze¿ywalno�ci komórek lu-
tealnych (ryc. 1) ani te¿ granulozy i endometrium (dane
nie przedstawione na ryc.) w przeciwieñstwie (p <
0,001) do Act D (ryc. 1). St¹d do dalszych badañ u¿y-
to 10 ng/ml DDT i DDE w czasie do 72 h inkubacji.
Taka wielko�æ nie wp³ywa³a tak¿e na syntezê DNA
i proliferacjê komórek granulozy krów (22). Dlatego
s¹dzimy, ¿e obserwowane zmiany w czynno�ci wy-
dzielniczej jajnika i macicy by³y wynikiem wp³ywu
ksenobiotyków na nieuszkodzon¹ komórkê. Potwier-
dza to równie¿ fizjologiczna reakcja tych komórek na
czynniki u¿yte jako kontrola pozytywna.

Zarówno DDT i DDE, podobnie jak PCBs (14) nie
wp³ywa³y na sekrecjê E2 z komórek granulozy z pê-
cherzyków obu wielko�ci (dane nie przedstawione na
ryc.). Hamuj¹cy wp³yw DDT na sekrecjê E2, z komó-
rek granulozy, zaobserwowano (22) dopiero po u¿y-
ciu wy¿szej dawki (1 µg/ml). �wiadczyæ to mo¿e
o pewnej odporno�ci krów na wp³yw tych zwi¹zków,
poniewa¿ u �wiñ ju¿ niskie (4 ng/ml) stê¿enia zarów-
no DDT, jak i DDE hamowa³y sekrecjê E2 z komórek
granulozy (25). Mimo braku wp³ywu wymienionych
zwi¹zków na podstawow¹ sekrecjê E2 z komórek gra-
nulozy, mog¹ one hamowaæ stymuluj¹cy wp³yw go-
nadotropin na sekrecjê E2 z tych komórek. Taki efekt
stwierdzono w komórkach Leydiga poddanych wp³y-
wowi hCG oraz bisfenolu A (18), i w komórkach gra-
nulozy traktowanych FSH i PCBs (14). Z kolei DDT
oraz DDE zwiêksza³y (p < 0,05) sekrecjê P4 z komó-
rek lutealnych (ryc. 2), podobnie jak PCBs (15). Efekt
stymulacji sekrecji P4 przez DDT zaobserwowano tak-
¿e w hodowlach luteinizuj¹cych komórek granulozy
szczurów (17) i steroidogennych komórek ³o¿yska
cz³owieka. Proces ten odbywa³ siê przez zwiêkszanie
aktywno�ci cytochromu P450scc (26). Obserwowany
wzrost sekrecji P4 z komórek lutealnych pod wp³y-
wem DDT i jego metabolitów zmienia stosunek E2
do P4, co mo¿e upo�ledziæ implantacjê blastocysty (4).

DDT (1 ng/ml) i jego metabolity zwiêksza³y (p <
0,05-0,001) sekrecjê OT (ryc. 3a) w hodowlach ko-
mórek granulozy z pêcherzyków < 1 cm. Natomiast
DDE w dawce 1 ng/ml, zwiêksza³ (p < 0,01) sekrecjê
OT w hodowlach komórek z pêcherzyków > 1 cm,

(ryc. 3b). DDT i DDE, w obu u¿ytych dawkach (1 i 10
ng/ml) tak¿e zwiêksza³y (p < 0,05) sekrecjê OT z ko-
mórek lutealnych (ryc. 4). Nale¿y podkre�liæ, ¿e OT
produkowana i wydzielana przez komórki warstwy
ziarnistej pêcherzyka jajnikowego i komórki lutealne
krowy, ma istotny wp³yw na lokaln¹ regulacjê czyn-
no�ci uk³adu rozrodczego we wszystkich fazach cyk-
lu (21). Jest ona tak¿e jednym z czynników reguluj¹-
cych wzrost pêcherzyków jajnikowych, dojrzewanie
oocytów oraz procesy luteinizacji komórek os³onki
wewnêtrznej i warstwy ziarnistej pêcherzyka jajniko-
wego (3). Syntetyzowana w cia³ku ¿ó³tym OT pocz¹t-
kowo wspiera formowanie cia³ka ¿ó³tego (13), a w
pó�niejszych fazach cyklu bierze udzia³ w jego luteo-
lizie poprzez stymulacjê sekrecji prostaglandyny F2á
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Ryc. 1. �rednia (± SEM, n = 4) prze¿ywalno�æ komórek: gra-
nulozy (a), lutealnych (b), endometrium (c) po inkubacji (72 h)
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z macicy (12). St¹d wszelkie zak³ócenia w jej syntezie
i sekrecji mog¹ mieæ ujemne konsekwencje dla pra-
wid³owego przebiegu cyklu rujowego.

Wykazano, ¿e E2 wp³ywa dwojako na sekrecjê OT
z komórek warstwy ziarnistej pêcherzyka jajnikowe-
go byd³a: niskie dawki pobudzaj¹, a wy¿sze hamuj¹
sekrecjê OT z tych komórek (24). Poniewa¿ DDT
i jego metabolit DDE na�laduj¹ dzia³anie E2, dlatego
mo¿liwe, ¿e dzia³aj¹ jak jego niskie dawki, wykazu-
j¹c 100 do 1000 razy s³absze powinowactwo do re-
ceptora E2 ni¿ naturalny hormon (8). Poniewa¿ jed-
nak komórki granulozy wytwarzaj¹ znaczne ilo�ci E2
w czasie inkubacji (�rednio 200-250 pg/ml), st¹d u¿y-
te dawki DDT i DDE mog¹ byæ za niskie, by mog³y
stymulowaæ sekrecjê OT. Natomiast komórki lutealne
posiadaj¹ ma³¹ ilo�æ receptorów E2 w badanym okre-
sie cyklu (29), dlatego nie obserwowano wp³ywu DDT
i DDE na sekrecjê OT. Mo¿liwe wiêc, ¿e DDT i jego
metabolity wp³ywaj¹ na sekrecjê OT z komórek gra-
nulozy i lutealnych, z pominiêciem receptorów E2, np.
przez receptor glikokortykoidowy, jak w przypadku
PCBs (16).

DDT (1 i 10 ng/ml), p�p-DDE (0,1 ng/ml) oraz mie-
szanina izomerów DDE zwiêksza³y (p < 0,05) ilo�æ
PGFM w medium po hodowli komórek endometrium
(ryc. 5a). Podobny wzrost sekrecji PGF2á z endomet-

Ryc. 4. �rednie (± SEM, n = 4) stê¿enie OT po inkubacji (72 h)
komórek lutealnych z DDT, p,p�-DDE, o,p�-DDE i mieszanin¹
(mix) izomerów DDE (1, 10 ng/ml). LH (100 ng/ml) i hydro-
kortyzonu (Kort, 1 × 10�5 M) u¿yto jako kontroli pozytywnych
Obja�nienie: jak na ryc. 3.
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Ryc. 3. �rednie (± SEM, n = 4) stê¿enie OT po inkubacji (72 h)
komórek granulozy, z: (a) ma³ych, (b) du¿ych pêcherzyków
jajnikowych, z DDT, p,p�-DDE, o,p�-DDE i mieszanin¹ (mix)
izomerów DDE (1, 10 ng/ml). FSH (100 ng/ml) i hydrokorty-
zonu (Kort, 1 × 10�5 M) u¿yto jako kontroli pozytywnych
Obja�nienie: a, b, c, d � p < 0,05

Ryc. 5. �rednie (± SEM, n = 5) stê¿enie PGFM (a) i PGE2 (b)
po inkubacji (24 h) komórek endometrium z DDT, p,p�-DDE,
o,p�-DDE i mieszanin¹ (mix) izomerów DDE (0,1, 1, 10 ng/
ml). Kwasu arachidonowego (AA, 20 µg/ml) u¿yto jako kon-
troli pozytywnej
Obja�nienie: jak na ryc. 3.
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rium wyst¹pi³ pod wp³ywem PCBs (28). Jednocze�nie
DDT i DDE zmniejsza³y (p < 0,001) sekrecjê PGE2
z komórek endometrium (ryc. 5b). Przeciwstawne dzia-
³anie DDT i metabolitów na sekrecjê PGF2á i PGE2
zak³óca³o ich wzajemny stosunek ilo�ciowy. O ile
w grupie kontrolnej stosunek PGF2á do PGE2 wyno-
si³ 1 : 1 o tyle pod wp³ywem DDT i jego metabolitów
zmienia³ siê na 1 : 4-10 (ryc. 5). Zmiana ta mo¿e zwiêk-
szaæ aktywno�æ motoryczn¹ macicy, jak i przyspieszaæ
luteolizê. Warto zauwa¿yæ, ¿e równie¿ PCBs zaburza-
³y wzajemny stosunek PGF2á i PGE2, choæ nie wyka-
zywa³y wp³ywu na sekrecjê PGE2 (28). Wp³yw DDT
na syntezê prostaglandyn w uk³adzie rodnym ssaków
nie by³ dotychczas badany. Natomiast u drobiu wyka-
zano, ¿e izomer p,p�-DDE wyra�nie hamowa³ syntezê
zarówno PGE2, jak i PGF2á, prawdopodobnie przez
wp³yw na syntezê ich prekursora (PGH). Prowadzi³o
to do upo�ledzenia wytwarzania skorupy jaj (11).
U krów DDT i DDE dzia³a³y przeciwstawnie na uwal-
nianie PGF2á i PGE2, podobnie jak wykazano to dla
PCBs (28). S¹dziæ mo¿na zatem, ¿e insektycyd ten
upo�ledza syntezê prostaglandyn u krowy, raczej na
poziomie specyficznych syntaz ni¿ podczas syntezy ich
wspólnego prekursora.

Uzyskane dane wskazuj¹, ¿e DDT i DDE wp³ywaj¹
na przebieg cyklu rujowego krów g³ównie poprzez sty-
mulacjê sekrecji OT z komórek lutealnych i granulo-
zy oraz wzrost sekrecji PGF2á z komórek endome-
trium. Poniewa¿ miêdzy uwalnianiem OT i PGF2á
zachodzi dodatnie sprzê¿enie zwrotne w koñcowej
fazie cyklu (2, 20), wp³yw DDT i jego metabolitów,
zak³ócaj¹cy czynno�æ uk³adu rodnego krowy, mo¿e
ulec dodatkowemu wzmocnieniu.
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