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w tłuszczll wąt]Obowym

oruz obraz ultrastrukturalny wątroby kormo]anów
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Polichlorowane bifenyle (PCB) są grupą oleistych,
syntetycznych związków obejmujących około 200
odmian. Współcześnie określa się je jako wszechobec-
ne, po cho d zenia pr zemysłowe go, zanieczy szczaj ąc e
środowisko naturalne. Po 1930 r. PCB znalazły szero-
kie zastosowanie w wielu dziedztnach gospodarki czło-
wieka (6, 7, 20). Powszechne uzywanie polichlorowa-
nych bifenyli doprowadziło do silnego nagromadze-
nia się tychzwiązków w przyrodzie, co powoduj e|icz-
ne zatructa(podostre) u ptakóą ssaków i ludzi. Minro,
że od początku lat siedemdziesiątych w USA, a dcl
końca lat siedemdziesiątych w innych krajach, zaka,
zano produkcji, przetwarzania, sprzedaży i stosowa,
nia PCB ze względu na ich szkodliwość, to jednak
związki te ciągle występująw środowisku (7, 9). Za-
nieczy szczonę pIzezPCB ekosystemy są obecnie głów-
nym źrodłem tych substancji w łańcuchu troficznyrn
człowieka t zwierząt (13). Polichlorowane bifenyle,
podobnie jak DDT i HCH, mają właściwość bioaku-
mulacji, przęnoszenia i zagęszczafi7a na kolejnych

stopniach łańcucha troficznego, co powoduje większe
skażenie PCB organizmów zwieruąt niż roślin (21).

Wykazano zgrotnadzenie się istotnie szkodliwych
ilości PCB w jajach ptaków wodnych (nrewy, kormo-
rany), co często powodowało zamierania zarodków lub
zw i ęks zoną śrni ertelno ś c p i skląt (ż2, 23) " B adania nad
wpływem PCB na reprodukcje norek potwierdzają
wpły w ty ch zw l,ązków na zabut zenta w lkładzię r oz-
rodczyrn pro wadzące do o graniczenia liczebno ści mio-
tów, dużego prclcentu martlł,yclr płodów lub trudności
w zapłodnieniu (3, 5),

W Polsce zagrożente ze stton5, PCB obęcnego w
pt zyr <: dzie je st równiez,z nacznę, o czy m świadczą pra-
ce Falarrdysza i wsp, (7 , 8, 9 , 1 0), rv których zarówno
uzwterząt hodowlanych jak ILlzwlerząt r.volno zyją-
cych stwierdzatro istotne biologicznie poziomy PCB
w tkatlkach (9, 10, 24). Mirno znacznego ogranicze-
nia stosowarria pestycydów w rolrrictwie i PCB w prze-
myśle, ciągle w duzym odsetku badanych próbek tka-
nek zwierząt, w tym takźe ptakórł,, stwierdza się po-



zostałości jednych i drugich na poziomig o znaczęflIu
biologicznym (2, 9, 1 8, 19).

Zarowno przedstawiona tendencja do dużej bioaku-
mulacji bifenyli w ekosystemach jak i niebezpieczeń-
stwo wynikające z tego faktu skłoniło do przeprowa-
dzęnia kilkuletnich ob s erwacj i zachowania się p ozio -

mu PCB u kormoranów. Jednocześnie podjęto próbę
oceny wpływu stopnia skażenia PCB tych ptaków na
powstawan ie zmtan ultrastrukturalnych w wątrob ie,

Matefiał imetody

Badaniami objęto 48 kormoranów czarnych (Phalacro-
corax cąrbo) w wieku około 2 lat. Ptaki pochodziły z od-
str zał.l redukcyj ne go przeprow adzone go,w okre s ie p o za
wylęgowym za zgodąMtnistra Ochrony Srodowi ska t Za-
sobów Naturalnych, Kormorany pozyskiwano w latach
1993-1996, w okolicach stawów i jezior w pobliżu Ostró-
dy i Mrągowa. Zbiorniki wodne, na których zerowały kor-
morany w okolicach MrĘowa, otoczone są głównie pola-
mi uprawnymi oraz w mniejszym stopniu terenami leśny-
mi. Natomiast zerowisko ptaków z kolonii w pobliżu Ostró-
dy - to stawy i jeziorapołozone pośród lasów i częściowo
pozostające pod wpĘ,wem terenów rolnych. Rocznie ba-
dano lżptaków (po 3 samice i 3 samce) z okolic Ostródy i
terenów mrągowskich. Bezpośrednio po odstrzale pobie-
rano próbki wątroby o masie około 3 g do oznaczania PCB,
umieszczano je w torebkach z folii polietylenowej i prze-
trzymyrvano w stanie zamrożonym. Przed analtzątkankę
TozmIazano.

W b adani ach zasto s owano meto dę analiĘ c zną p orw ala-
j ącą na równoczesn ę oznaczęnie węglowodorów chlorowa-
nych oraz PCB w tej samej próbce badanego materiału (l).

Anal izow an e zw iązki wyekstraho w ano z w ątrob y r azem
z tŁlszczęm przy lżyciu eteru naftowego i acetonu. Eks-
trakcję prowadzono przez wytrącanie. Po zagęszczeniu
ekstraktu na wyparce rotacyjnej i odparowaniu resztek roz-
puszczalnika próbki tŁuszczll, zważone z dokładnością do

0,00 1 g, Tozpuszczono w n-heksanie i poddan o oczyszcza-
niu przy pomocy mieszaniny kwasów siarkowych. Oddzie-
lenie PCB od węglowodorów chlorowanych prowadzono
za pomocą chromatografii kolumnowej z zastosowaniem
mieszaniny celitu 545 i kwasu krzemowego oraz utlenia-
nia chromowego według metody Górskiego i wsp. (6, 12).

Rozdzlał i ilościowe oznaczanie bada-
nych związków prowadzono metodą
chromatografii gazowej. W analizie uĘ -
wano aparatu firmy PYE Unicam 104, a
do rejestracjl oznaczenia stosowano re-
jestratora marki Philips.

Identyfi kacj ę związków prowadzono
przez porównanie czasów retencj i pików
występuj ących w badanych ekstraktach
z odpowiednimi pikami z roztworl
wzorcowego, którym był Aroclor 1260.
Obliczanie ilościowe wyk onry ano przęz
porównanie wysokości głównych pików
w badanym ekstrakcie.

W ocenie statystycznej uzyskanych
wyników wy znaczono p ar ameĘ r o zWa-
du poszczególnych wańości. Natomiast

do oceny istotności różntc pomiędzy wańościami średnimi
zastosowano testy: Duncana, Studenta-Newmana-Keulsa,
F-Fishera-Snedecora.

Wycinki wątroby poddano takze badaniu ultrastrukfu-
ralnemu. Utrwalano je w 2,5%o paraformaldehydzie i żoń

aldehydzie glutarowym w buforze fosforanowym o pH7 ,4
w temperaturze 4"C. Następnie płukano w buforze fosfo-
ranowym o pH 7 ,4 przez 24 h. Postfiksację wykonywano
w żoń czterotlenku osmu w buforze fosforanowym o pH
7,4. Po przepłukaniu wycinków buforem fosforanowym i
płynem Ri
nylu w roz
li iacetoni
zacj ę pr zeprowadzano w temp eratu r ze 4 5" C przez 24 h i w
temperaturze 60oC przez 48h. Ztlzyskanych bloczków spo-

rządzono skrawki półcienkie, które barwiono według me-
tody podanej przezLevisa i Kinghta (16) i oglądano w mi-
kroskopie świetlnym, w celu określenia właściwego miej-
sca do przygotowania skrawków ultracienkich. Skrawki
ultracienkie cięto za pomocą ultramikrotomu LKB i kon-
trastowano octanem uranylu i cytrynianem ołowiowym.
B adani e ultrastruktur alne pr zepr owadzono w mikro skopie
Opton PC produkcji RFN.

Wyniki i omówienie

P o ziom P CB w tłuszczu w ątrob owym kofinoranów.
Obecność PCB w tłaszczuwątrobowym ptaków kształ-
towała się w caĘm okresie badawczym na średnim
poZ
odc
nie
nlższa o d przedstawionej średniej . Natomiast wątrob a
p oł owy ko rmor an ów charakt e ry zow ała się niższą za-
wartością PCB niż uzyskana wartość środkowa wy-
nosząca I,032 mglkg.

W tab. 1 przedstawiono średnie poziomy PCB w
tŁuszczuwątrobowym kormoranów w kolejnych latach
badań z lwzg\ędnieniem płci i miejsca pochodzenia
ptaków. Od i993 r. do 1995 r. notowano w wątrobach
kormoranów wzrost zawartości PCB. W 1995 r. uzy,
skano najwy ższąśrednią która wyno slła 2,3 0 4 mg/kg
świeżej tkanki. W następnym i ostatnim roku średnia
ta obniżyła się do wartości I,76I mglkg, przy czym

Tab. 1. Średni poziom PCB w tłuszczu wątrobowym kormoranów (w mg/kg mo-
krej masy) w zależności od płci i miejsca żerowania (n :3x + SEM)

objaśnienie: a, b, - średnie oznaczorrę różnymi literami róznią się istotnie statystycz-
nie przy < 0,0l.

1,166 t 0,268

0,972 t 0,197

2,221 t 0,280

1,694 t 0,271

0,643 t 0,086

1,307 t 0,274

2,388 t 0,430

1,829 t 0,571

0,778' t 0,1 65

1,130 t 0,150

2 

"l 

58 t 0,328

2,000 t 0,562

1,032b t 0,240

1 ,149 t 0,308

2,451 ł 0,392

1,522 ł 0,280

0,905't 0,143

1 ,140b t 0,1 67

2,304 t 0,249

1,761 t 0,308



spadek ten nie był istotny statystycznie. Natomiastroż-
nica pomiędzy średnią zawartością PCB w 1993 r. a
notowanąw 1994 r. okazała się istotną statystycznie.

P orównuj ąc średnie warto ś ci doty czące p o zo stało -

ści PCB w wątrobie samic i samców st,"-,,ierdzono, ze
w p ierwszy ch trzech latach (I 9 9 3 - I 9 9 5) s amc e miaĘ
wątroby bardziej obciĘone PCB niż samice. Natomiast
w 1996 r. wątroby samic zawierały więcej PCB niż
miało to miejsce u samców. Istotną statystyczniebyła
jedynie rożntca doĘcząca zawartości PCB u samic i
samców w 1993 r.

Kormorany odstrzelone w okolicach Ostródy w
1993 r. miaĘ w tŁuszczu wątrobowym średnio I,166
mglkg PCB. Natomiast osobniki pozyskane w tym
samym roku w pobliZu Mrągowa wykazywały znacz-
nte niższąprzeciętnąwartość. W kolejnym roku wą-
troba kormoranów z terenów ostródzkich zawtętała
0,972 mg/kg PCB, natomiast osobników spod Mrągo-
wa-I,307 mg/kg. W 1995 r. odnotowano wzrost śred-
nich wartości w obydwu grupach ptaków. W ostatnim
roku anal iz ob s erwowan o nleznac zny sp adek pr ze ctęt-
nej zawartości PCB w wątrobie ptaków z gIupy
ostródzkiej i mrągowskiej. Różnice pomiędzy średni-
mi występuj ącymi pomiędzy poszczegolnymi latami
badaijak i między grupami ptaków w zależności od
mi ej s c a żer ow ania nie były i stotne staĘstyc zn i e.

Należy zauważyć, że najwyższy poziom PCB w
1 995 r. zaznaczyłsię zarówno u obu płci jak i u ptaków
pocho dzących z dwóch r óżny ch miej s c zerowania.

Barron i wsp. (2) stwierdzlli, że zawartość PCB oko-
ło 250 mglkg w wątrobie jest silnie toksyczna i śmier-
telna dla ptaków. Uzyskane w pracy wyniki sąkilku-
dziesięciokrotnte ntższę i zbliżonę do uzyskiwanych
przez autorów prowadzących tego rodzaju analizy u
innych gatunków ptaków wodnych. Czaple z Wysp
BryĘjskich miaĘ w tŁaszcztlwątrobowym PCB w ilo-
ści 2,8 mglkg mokrej masy, u głuptaków białych 0,7
mgkg,u nurzyków 11,5 mg/kg (4). W wątrobach kor-
moranów z okolic zanieczy szczonych pr zęz przemysł
i chemizację rolnictwa stwierdzali średnio 1,58 nrg/
kg (1a). Narażenie na PCB zwieruąthodowlanych jest
niższentżzwierzątwolno żyjących, W Polsce w tłusz-
czu kur fermowych stwierdzano przec iętn ie 0,03 2 mgl
kg, natomiast w tłuszczu kur przyzagrodowych nieco
więcej, tj. 0,056 mg/kg (18). W tŁuszczu gęsi stwier-
dzano w latach 1985-87 poniżej 0,010 mg/kg, nato-
miast w tłuszczLlw 1986 r. średnio 0,031 mg/kg. Szcze-
gólnie duże ilości PCB gromadząw swym organizmie
ryby, np.w wą_trobie dorszy w 1983 r. stwierdzono 7
200 1l"glkg, a lv tkance mięśniowej śledzi 510 pgikg
(10). Kormoran, jako ptakżywiąpy się wyłącznie ry-
b ami j e st szcze góInie nar ażony n a toksyc zno ś ć tej sub -

stancji - co uwidacznia się w zestawieniu wyników
własnych w stosunku do analtz u innych zwierząt.

Obraz ultrastrukfuralny wątroby. W elektronogra-
mach wątrób obserwowano prawidłowe komórki wą-
trobowe. Jądra ich zawteraĘ najczęściej po jednym
jąderku. Natomiast w około 2}ońhepatocytów ukaż-

dego ptaka stwierclzano po dwa lub więcej jąderek.
Wymienione struktury były ułożone centralnie lub
brzeżntewykazywałybudowęzbitątrabekulamąko-
szy czkow ą p ierścieniową lub p o średnią. S p oradycz-
nie występowaĘ grudki heterochromaĘny rożnej wiel-
kości, przytwierdzone do jąderek (ryc, 1)" Nieco czę-
ściej stwierdzano zaburzenia w rozmieszczeniu hete-
rochromatyny na obwodzie jądra. W pojedynczyeh
hepatocytach u dwóch ptaków odnotowano bieguno-
we przesunięcie heterochrotnatyny. Zarowno u samic
jak i u samców, w wielu przypadkach,
hepatocyty szczególrrie ubogie w wymi
chromatyny jądrorvej. W hepatocytach czterech pta-
ków obserwowano obecrrośó rozrzedzonej hetero-
chromaĘny. U kilku kormoranów stwierdzono komór-
ki wątrobowe z odklejonymi na różnej długości, ze-
wnętrznymi otoczkami błony jądrowej (ryc. 1, 2). Nie-
kiedy w hepatocytach pod wsponmianą otoczką ob-
serwowano struktury mielinopodobne.

Ryc. 1. Hepattlcyt kormorana - jąderko o budowie zbitej i
koszyczkowej, odklejanie zelvnętrznej otoczki błony jądro-
wej, poszerzenie kanałów szorstkiej siateczki śródplazmatycz-
nej, struktury wakuolarne, ciałka gęste w mitoclrondriach,
dużazawartość glikogenu" Pow. l2 000x

Ryc. 2. Hepatocyt korntorana - znacznego stopnia odkleja-
nie zewnętrznej otoczki błony jądrolvej tworzące kieszenie,
jąderko o strukturze zbitej i koszyczkowej, poszerzenie ka-
nałów szorstkiej siateczki śródplazmatycznej, zatarcie we-
nętrznej struktury mitochondriów. Pow. l2 000x



Zmiany w budowie ultrastrukturalnej jąder hepato-
cytów występowały u osobników, u których notowa-
no stosunkowo wysoki poziom PCB w tłuszczu wą-
trobowym, tj. powyżej 5 mglkg mokrej tkanki.

W zarodzi hepatocytów najczęściej spostrzegano
je
k
1

ubogich w glikogen.
Stosunkowo często stwierdzano częściową degra-

dację cytop\azmy hepatocytów (4).W tyoh przypad-

ników, u których rł,hepatocytach notowano tego ro-
dzaju zmiany, w tłuszczu wątrobowym określano po-
zostałości PCB na poziomie 2-3 mglkg mokrej masy.
Marnvicy cytoplazmy często występo-
wanie struktur mielin W tych samych

siateczki śródp lazmaty cznej, co może być następ stwem
adaptacji środowiskowych.
MoŻnajet poduwagę fakt,że
podobne z zczurów zatrutych
PCB (7),

B adanie ultrastrukturalne wyka zało dużę zr o żntc o -

wanie w rozmieszczeniu wielocukrów w hepatocytach
onych zw
dto w prz
rWoWano

Ryc. 3. Fragrnent hepatocytu - zróżnicowanie populacji mi-
tochorrdriów : ob rzrniałe nritoc hon d ri a z r ozrzedzoną macie-
rzą i zanikieIn grzebieni, skondensowane mitochondria z jed-
nolitą elektronowo gęstą zawartością, wakuola z kłaczkowa-
tą zalvartością. Pow 20 500x

Ryc. 4. Fragnletrt w,ątrob ica zatoki brzeż-
nej. Częściorva degradac tocl,tu, kuleczka
tłuszczu na obrzeżu zatoki. Porr," 5000x

p
ż
Z

podsumowanie

W 1995 T, tefelty, z których pozyskiwano kormora-

strukturalnych było większe u kormoranów, których
wątroby rł,ykazyvrały wysoki poziom skażenia PCB



głości od nich - co wskazuj enaudziaŁ PCB w patoge-
ne zi e wymi eni onych zabur zeń. Zmtany ultrastruktu-
ralne w wątrobie w postaci pęcherzykowej transfor-
macj i gładkiej siateczki śró dplazma ty cznej, p oszęrze-
nia kanałów szorstkiej siateczki śródplazmaĘcznej
or az pr zestrz eni okołoj ądrowej, a takżę magazy now a-
nie glikogenu mogą być przejawem morfologicznej
adaptacji kormoranów i formą detoksykacji w odnie-
sieniu do PCB.
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UZAL F. A., CONNOLE M. D., o,BoYLE D.,
DOBRENOV B., KELLY W. R.: Izolacja Mortie-
rella wolfii z wątroby krowy w Australii. (Mortie-
rella wolfii isolated from the liver of a cow in Au-
stralia). Vet. Rec. I45,260-26I,1999 (9)

Grzyb Mortierella wol/ii wywołuje zapalenia pfuc i ronienia u bydła w No-
wej Zelandii, Wielkiej Brytanii i w USA. Izoluje się go z układu rozrodczego
oraz z tkanek poronionych płodów M. wolfii wyosobniono z ropni wątroby kro-
wy w wieku 4lat na agarze McConkeya po 72 godz. inkubacji w warunkach
beztlenowych w 37'C, M. woffii tworzyła grzybnię o ścianach hialinowych nie
podzielonej przegrodami o szerokości 2,5-3,5 pm zlicznymi wakuolami i ziar-
nistościami. Na agarze ze słomą grzyb sporulował. W preparatach histologicz-
nych sporząd,o1ych ze zmienionych chorobowo odcinków wątroby ogniska ropne

otaczała obfita tkanka łączna infiltrująca do miąższu wątrobowego. Przylegają-
ce do ropni sinusoidy wypełniały limfocyty, komórki plazmatyczne i'makrofa-
go, w mniejszym stopniu neutrofile i eozynofile. Neutrofile i makrofagi infiltro-
wały też ściany naczyń krwionośnych. 

G.

NEwToN J.R., VERIIEYEN K., WooD J. L. N.,
YATES P. J., MUMFORD J. A.: Influenza koni w
Zjednoczonym Królestwie w 1998. (Equine influ-
enza in the United Kingdom in 1998). Vet, Rec. 145,
449-452,1999 (16)

W populacji koni, które zetknęły się po raz pierwszy z wirusem influenzy
koni choroba ma charakter wysoce zakaźnego zapalenia układu oddechowego,
któremu towarzyszy gorączka, suchy kaszel i częste powikłania bakteryjne W
1998 r. influenzę zdiagnozowano u koni metodą zahamowania hemaglutynacji
(HI0. Pary surowic badano testem radialnej hemolizy (SRH), zaś wymazy zno-
sogardzieli badano testem nucleoproteine-EllSA w stadach szczepionych i nie
szczepionych, w których występowĄ ostre zaburzenia ze strony układu odde-

chowego. Choroba z reguły przebiegała łagodnie u szczepionych koni, w posta-
ci ciężkiej u koni nie szczepionych, u których występowała gorączka, utrata
łaknienia, kaszel, śluzowo-ropny wyciek z nosa oraz powikłania w formie bak-
teryjnego zapa|enia pfuc. U ponad 60% koni pełnej krwi angielskiej z toru wy-
ścigowego wystą)iła serokonwersja Chorobę w}łvołał szczep zbliżony do izo-
lowanego w USA,

G.

STOCKER H.,LUTZH., KAUFMANN P., RUscH
P.z Zaburzenia równowagi kwasowo-za§adowej u
cieląt z chroniczną niestrawnością karmionych
mlekiem. (Acid-base disorders in milk-fed calves
with chronic ingestion). Vet. Rec. 145, 340-346,1999
(I2)

Na 38 cielętach i 12 buhajkach w wieku od 6 dni do 3 miesięcy z objawami
klinicznymi chronicznej niestrawności i z metaboliczną kwasicą określono za-
kres kwasicy. U cieląt, które nie mogły się podnieśó nasilenie kwasicy mętabo-

licznej było statystycznie istotnie większe w porównaniu do cieląt, które mogĘ
stać. Istotne znaczenlę w kwasicy odgrywĄ bliżej tiezidenĘfikowane aniony,

U 24 cieląt wystąliła hiperchloremia i metaboliczna kwasica związana z dlżym
rozziewen anionowym, Zmiany w poziomie sodu i stężeniu białek plazmy w
niewielkim stopniu wpływaĘ na równowagę kwasowo-zasadową.


