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us together with its, metabolites as well as the metabo-
Wistar rats. the experimental animals were fed diets
ioned fungus. Experiments were conducted in either
animals were divided into]3 groups.óf,8 animals respec-
experimental fungus which was intoxicated to varying

. Morphological changes were deterrninCd in the livers
xperiment.
rved in the experimental ratś fed diets contaminated
ricted mainly to an increase in thilańount of Browicz-

phocytes and phagocytes. This,prońpted the conclu-
ion of toxins and can be harmfulllto both animals and
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rphology

Mikotoksyny występujące w żywności i płodach
ro lnych sąpr zy czyną wi elu chorób ludzi i zw ier ząt (6,
1 6), najczęś ciej mviązanych z hepatotoksycznym wpły-
wem na żywy organlzm (8, 9, 1 l, 12, I]). Charaktery-
zuje się on uszkodzeniem funkcji wątroby, następnie
jej marskością i zanikiem, a nawet zmtanami nowo-
tworowymi, uwarunkowanymi zahamowaniem synte-
zy RNA i DNA, atakże białek (5,22,ż8).

Grzyb Spicaria vio]acea występuje głównie jako
saprofit w glebie, na rozkładających się roślinach i
materii organicznej. Niektóre gatunki ztejrodziny po-
wodują psucie się soków i konserw owocowo-wa-
rzywnych, inne mogą determinować jakość przetwo-
rów mięsnych (18, 19, 31). Obecność tego grzybaza-
obserwowano przede wszystkim na ziamte zbóż, atak-
że na niektórych warzywach, jak groch i rzodkiewka
(27).W badaniach nad tym grzybem wykryto w jego
e ks traktac h, z pły nny ch kultur, pr zy lży ctu chro m ato -
grafii cienkowarstwowej 8 metabolitów, a z grzybni
10 metabolitów. Wyizolowane metabolity rózniły się
znaczntę barwąfluorescencji i wartościami Rf. Jeden
znich o wartości Rf :0,24 i fioletowej fluorescencji
był identyczny zkwasem penicylinowym. inny o war-
tości Rf : 0,48 i fluorescencją pomarahczowąprzy-

pllszczalnie o dpowi adał p atulini e ( 1 5 ). W pi śmi enni c -
twie coraz częściej przewija się pytanie, czy inne mniej
znanę grzyby toksynotwórcze, do których należy Spi-
caria vio]acea z rodzĄu Paecilolnyces, rozpowszech-
nione w przyrodzie, a tym samym coraz częściej spo-
tykane w środkach spożywczych i paszach mogą być
również szkodliwe dla człowiekaizwierząt? Czy wy-
wofująone zmiany funkcjonalne i morfologiczne wą-
troby (1, 28,29)? Jest to tymbardziej istotne. ponie-
waż niektóre gatunki ztej rodziny mająudział w pato-
logii ludzkiej, wywołując między innymi zapalenie
wsierdzia i mięśnia sercowego, zatok szczękowych,
płuc, miedniczek nerkowych, skóry (2,4, I0, 13,20,
21,24-26).

Celem badań była ocena wpływu grzyba Spicaria
vi o ] ac ea wr az z j e go metabolitam i or az samych meta-
bolitów na obraz morfologiczny wątroby szczurów.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na dojrzałych płciowo szczł)-

rach szczepu Wistar, o masie ciała210-250 g, hodowanych
w standardowych warunkach temperatury (20'C + 2),
oświetlenia (14 L: 10 D) i wilgotności. Szczury miały sta-
ły dostęp do wody.



Badania wykonF)vano w dwóch cyklach, z których pier-w-

szy, krótkoterminowy trwał 30 dni i odpowiadał intoksy-
kacji podostrej, a drugi, długoterminowy trzy miesiące i
odpowiadał intoksykacji przewlekłej. Zwierzęta kontrolne
w doświadc zeniu trzy dziestodniowym otrzymywały kuku-

rydzę nieskażonągrzybembęz dodatków sterylizowaną
a w trzymiesięcznym dietę standardowąLSM z dodatkiem
30% kukurydzy nieskazonej grzybem, równiez sterylizo-
WaneJ.

W pierwszym, trzydzlestodniowym etapie badań zwie-
rzęta otrzymywały następujące diety testowe w ilości 30 g

dzierrnie naszczura,. grupa I A - kukurydzę nieskażonągrzy-
bem bez dodatków - sterylizowaną grupa II A - kukury-
dzę skazoną grzybem bez dodatków - sterylizowaną gru-
pa lII A kukurydzę skazoną grzybem bez dodatków -
niesterylizowaną.

W trzymiesięcznym okresie badań, również w ilości 30 g

dziennie na 1 sztukę, zwierzętom podawano: grupa I B -
dietę standardową LSM z dodatkiem 30% kukurydzy nie-
skazonej grzybem sterylizowaną grupa lI B - dietę stan-

dardowąLSM z dodatkiem 30% kukurydzy skażonej grzy-
bem - sterylizowaną grupa lII B - dietę standardowąLSM
z dodatkiem 30% kukurydzy skazonej grzybetn - niestery-
lizowaną. Zastosowanie diet skażorrych grzybem Spicaria
vioJacea sterylizowanych i niesterylizowanych miało na

c elu zr ożnicowani e wpływu s amych metab o l itów, b ądź też
łącznego dztałanla grzyba i jego metabolitów na zwierzęta
doświadczalne. Szczury umieszczono indyrvidualnie w klat-
kach, a w każdej z badanych grup było po osiem zwierzaJ-

Po upływie określonych w protokole badań tetminów,
po dekapitacji zluierząt określano masę wątrób, dokony-
wano oceny makroskopowej,zaśwycinki pochodzące z obu
płatów pobierano do badania histologicznego utrwalając
je w 10% formalinie, następnie zatapl,ano w parafinie i bar-
wiono hematoksyliląoTaz eozyną(H + E), Ponadto ozna-
czono frakcje białkowe surowicy wykorzystując metodę

elektroforezy bibułowej na bibule filtracyjnej Whatman 1,

stosując bufor weronalowy pH 8,6. Po wybarwieniu błęki-
tem bromofenolowym odczytywano na densytometrze (30).

Materiałem mikologicznym zastosowanym w plzepro-
wadzonych badaniach był szczep grzyba Spicaria vio]acea
F-37, który pońodził z hodowli Katedry Biotechnologii i
Mikrobiologii Zywności Akademii Rolniczej we Wrocła-
wiu. Hodowlę badanych szczepów prowadzono na wilgot-
nej śrucie kukurydzianej (333 cm3 wody na 1 kg śruty) w
kolbach Ronx zawierających po 150 cm3 wilgotnej śruty.

Podłoże sterylizowano w autoklawieprzez20 minut w tem-
peraturze l20'C, a następnie zaszczepiono wystandaryzo-
wanązawiesinąkonidiów (zawierającą 1,0 x 107 komórek
w 1 cm3) w ilości 7,5 cmr na 150 gpodłoża. Hodowlę inku-
bowano przez 1,ż dni w temperaturzę 30oC, a następnie su-

szono w temperaturze 40'C przez ż4 godziny. Po zakoń-
czonej hodowli grzyba materiał dzielono na dwie części i
jednąz nich sterylizowano przez20 min
120'C, natomiast drugą nie poddawano
Materiał ten stanowił składnik przygotowanych diet dla
zwierzątdoświadczalnych. Podziałten miał na celu wyka-
zanie wpĘwu tylko metabolitów wytwarzany ch przez grzyb

Sp i c a r i a v i o } a c e a b ądź te ż łąc zne go działania grzyb a i j e g o

metabolitów na badane szczuTy.

Uzyskane w trakcie doświadczeń wyniki poddano oce-
nie statysty cznej, przeprowadzaj ąc analizę wariancj i, co
pozwoliło scharakteryzować wpływ żywienia dietą skażo-

nąbadanym grzybem na organizm szczurów laboratoryj-
nych (3).

Wyniki i omówienie

Ob ecno ś ć Łł Ęenta wrotne go w wątrobie powoduj e,

sięcznym wykazywaĘ wzrost masy tego narządu w
stosunku do g-p kontrolnych, różnice te jednak nie
byĘ statys ty cznie istotne.

- 
W obydwu stosowanych cyklach doświadczalnych

prawidłowe.
Ocena mikroskopowa wątroby szczurów w doświad-

em
cZ-

ra oraz obecność nielicznych nacieków komórek lim-
focytopodobnych wok oł żył centtalnych (ryc, 1 - II A).
Obwodowe, jak i centralne parlie zrazlkow wykazy-
waĘ prawidłowe utkanie i prawidłor,vą cytostrukturę
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Ryc. 1. \łątroba szczara w doświadczeniu trzvdziestodniovrym. Widoczne pojedylcze l<omórki limfocytarne w przcstrzeni bram-
no-żółciowej. Barwicnic H+E, pow. ok. 600 r (II A) oraz llacieki zapalnc i pojedyncze fibroblasty (oznaczono podwójnyni strzałka-
mi) w przestrzeni bramno-żółoiowej. Struktura hepatocytów prawidłowa. Barwienie H+E,, pow, ok. 600 x (III A)
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Ryc.2. Wątroba szczura u dośl'-iadczeniu trz},micsięczlrym. Zr,r,raca u\\age \\lvl,az]ly wzlost ilości l<orrrórck Bror,i,icza-Kr,Lpf-cra
Banvienie H+E, pow. ok. 400 x (II B) oraz o](rągły naciek linrfocytarny, struktura cytologiczna hepatocytów prawidłowa. Barwienie
H+E,, pow. ok. 600 x (Ill B)

cych grupę poprzednią. W części hepatocytów zaob-
serwowano wzmozoną wakuolizację cytoplazmy.
W obrębie przestrzeni bramno-zółciowych występo-
wały nacieki komórek limfocytopodobnych, a ponadto
u niektórych zvvierząt stwierdzono w tych przestrzeniach
obecność pojedynczych fibroblastów (ryc. 1 - III A).

Ocena mikro skopowa wątroby szczlr ów w do świad-
czeniu trzymi e si ę c znym pr zędstawi ała się następuj ąco :

grupa kontrola I B (dieta standardowa LSM z do-
datkiem 30% kukurydzy nieskażonej grzybem - ste-
rylizowanej) struktura histologlczla narządu nie
wykazywała odchyleń od obrazu prawidłowego i była
podobna do przedstawionego przy omawianiu grupy
kontro ln ej w do świ adc z eniu tr zy dziestodni owym.

grupa II B (dieta standardowa LSM z dodatkiem
30% kukurydzy skażonej grzybem sterylizowanej)

u p ołowy zw ięr ząt tej grupy ni e ob s erw ow an o zmian
w utkaniu histologicznym wątroby, a u pozostałych
stwierdzono wzrost ilości komórek Browicza-Kupfe-

ra (ryc. 2 II B). Wokół żył centralnych, a także w
pr zę str zeniach blamno -żółc i owych występ ow ały na-
cieki komórek limfocytopodobny ch, przy czym struk-
fura triad wątrobowych była prawidłowa,

- grupa III B (dieta standardowa LSM z dodatkiem
3 0% kukury dzy skażonej grzybem ni esterylizowanej )

u znacznej większości osobników tej gropy stwier-
dzono w obrębie wątIoby zmjany, manifestujące się
wzrostem liczby komorek Browicza-Kupfera oraz obec-
no ś c ią w pr zestr zeniach bramno - żołciowy ch i w obwo -
dowych partiach zraztkow licznych nacieków limfocy-
tamych. W poblizu hepatocytów zlokalizowanych w są-
siedztwie Ęłcentralnych stwierdzało się obecnośc wy-
raźnie ograniczonych nacieków z komórek j ednoj ądrza-
stych (ryc. 2 III B). Struktura hepatocytow wokół żył
centralnych, jak i tych położonych w obwodowych par-
tiach zr azlków była prawi dłowa.

W trakcie przeprowadzonych doświadczeń wyko-
nano także badania laboratoryjne, których celem było



Tab. l. Zmianl,za.rvartości białka ogólnego i jego frakcji lv surowicy krrvi zwierząt w doŚwiadczeniu trzYdziestodniowYm

i trzymiesięcznym (n : 8, x + s)

objaśnicnie: *różnice statystycznie istotne w porównaniu do grupy odpowiadajapej przed rozpoczęciem doŚwiadczeń dla P < 0,05

oznaczeniępoziomu białka ogólnego i jego frakcji w metabolity limfocytów i makrofagow. W tYch warun-
kach doświadczalnych (tab, 1) obsetwowano także w

tami otrzymującymi diety skażone a grupach kontrol-

między blaszkami hepatocytów a sinusoidami. Ponadto
w częŚci hepatocytów obsetwowano wzmożonąwa-

wano, również staĘstycznie znamienne (p < 0,05), ob- kuolizacj,ę ich cytopla?mY. Ną tle tYch Zmlanw PrZe-
niżenie się ich stęźenia w grupach zwteizątotrzymu- strzeniach bramno-żołciowYch tYlko. w gruPie III A
jących dieiy skazóne w stoiun'ku do grup kóntrońych. zwtetząt otrzymującyc| kukurydzę skażonągrzYbem
Ńńomiast w przypadku frakcji gtobillinowych, tikże - niesterylizowaną, u niektórych osobników PojawiłY
w grupach zwierz4otrzymującli.n ai.ty skiżone, ob- przy czym.nie obserwo-

..ń"o*u,ro *"rosiich,-awartóŚci w stoiunku do grup 
:i""#,#iffi""::is[,fi

były statys ty cznte i stotne.
Badania wielu autorów (I4, 17,23) omawiające

szkodliwy wpływ mikotoksyn produkowany ch przez
większośc grzybów, szczegolnte podkreślają ich od-
dziĄwaniena wątrobę. Uszkodzenia tego narządu wy-
wołane mikotoksynami hepatotoksycznymi charakte-

ryzująsię zmianami w komórkach miąższowych i w
kanalikach żółciowych, których konsekwen cjąopr ócz
nekrozy hepatocytow, marskości lub proliferacji no-
wotwoiowój mo§ą bye wielorakie zaburzenia wskaź- wątrobowy ch i naczyńw ich obrębie bYła Prawidłowa.
ników biocńemicz"y"ł, Tak więc, z charakteru przedstawionych we WcZe-

W obecnych badaniach zużyctem diety skażonej
gtzybem Spicaria vjo]acea ob
nego rodzaju. W obrazach hist
części osobników karmionych
i jego metabolitami zwracały uwagę nacieki z komó-
r ek j e dnoj ąd r zasty ch, z pr zew agą 1 imfo cytó w, zloka-
lizowane w przestrzeniach bramno-żółciowych oraz
na terenie zraztkow. Zmtany te, jak również wzrost
ilo ś c i komórek Browi c za-Kupfer a, św iadczy c mo gą o

stymulacji przez grzyb Spiciria vio]aceatuU teZ;igo Może to stanowić odpowiedŹ wątroby na zakaŻenta i



na zmiany występujące w innych narządach, ktore
powoduj ą tylko niewielkie zabur zęnia j ej czynno ści.
Komórki wątrobowe sąbowiem we wszystkich bada-
nych grupach zwterząt w zasadzie nie zmienione, a
uw a gę zw r ac a w y r aźnte zw iększona lic zb a ko m órek
Browicza-Kupfera oraz obecność nacieków z limfo-
cytów. Podobny charakter zmian histologicznych w
wątrob ie (również nieznacznę zmlany b i ochemi czne
w surowicy krwi u szczurów otrzymujących dietę ska-
żoną grzybem Spicaria violacea, sterylizowaną lub
niesterylizowaną), mogą wskazywaó na wielonarzą-
dową intoksykacj ę tym grzybem ( 1 5). Ich potwierdze-
niem moze być obecność zmian histopatologicznych
w płucach szczurów, w postaci nacieków limfocytar-
nych i granulocytów obojętnochłonnych w tych sa-
mych warunkach doświadczalnych (wyniki badań nie
pub likowane). Ob s erwowane zmlany hi stolo gi c zne w
wątrobie w przeprowadzonych badaniach wydają się
mieć charakter reakcji wtórnych na skażenie badanym
grzybem. W porównaniu z chorobotwórczym oddzia-
ływaniem innych grzybow,jak np. Aspergillus flavus
i Asperglllus parasiticus, nie są bardzo wyrażne, jed-
nakże wskazują że grzyb Spicaria vio]acea przyjmo-
wany z pożywieniem wywiera ujemny wpływ na or-
ganizmzwierząt. Należy jednak podkreślić, że doĘch-
czas ten gatunek grzyba nie został opisany w literatu-
rze jako szkodliwy dla konsumentów, Mimo to, ze
względu na wytwarzante dużej ltczby różnych meta-
bolitów wtórnych o dziaŁaniupodobnym do mikotok-
syn, grzyb ten powinien być przedmiotem dalszych
badań.

. 
Z przepro.wadzonych badań nie wynika j edn oznacz-

nlę, czy opisywane zmtany są wywołane działanięm
tylko Spicaria violacea, czy też jego metabolitów. Po-
ntęważ nie stwierdzono u badanych zwierząt grzybtc
narządowych (15), można przypuszazać, że czynni-
kiem odpowiedzialnym za opisywane zmiany były
metabolity badanego grzyba. Z dostępnego piśmien-
nictwa wynika też,że doĘchczas nie uzyskano oczysz-
czonych metabolitów grzyba Spicaria violacea, co w
sposób jednoznaczny pozwoliłoby określió czynnik
odpowiedzialny za zmlany morfologiczne wątroby, a
także innychnarządów.

Uzyskane wyniki pozwalająwnioskowac, że row-
nteż grzyb Spicaria vio]acea może mieć istotnę zna-
częnie w patologiizwierzą| atakżę ludzi.
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