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Summary
The aim of the experiment was to determine the types of anatomical and histopathological changes occur-

ring _in viscera| organ§ a§ a result of different methods of high-energy feeding. The studies were conducted on
four farms: A, B, C and D comprising 270,700,200 an d 120 polar foxes, respeciivel}, in their bnsic paćks. The
meat and fishlfeed in farms C and D were preserved with sodium pyrosulphate at a,concentration o;t2"ń:of,the
total nutrition mąss and,witłr Rendox antioxidant (300g/t). The following ferric substances - Taiga Fur Iron
and Evomix E premix were added in quantities of 700g/t and 100g/t respectively1 in farms A and B these
components were addedlonly during the reproductive and weaning periods.

The energy concentration per 1kg of feed used in farms A and B was evaluated as being between 1539 and
1680 kJEM. Duiing the autuńn 8 1-4 year-old female foxes (total32) were slaughtered in all four farms, and
subjected to postmortem,examination. Liver, kidney, uterus and brain samples for histopathologicat examina-
tion were collected simultaneously.

ThC histoPath0logicallexaminations revealed the following changes: hyperaemia in the liver:s, kidneys and
ovaries with large concentrations of blood in the capillary and central vessels. The parenchyma cells of the
liver had undergone degeneration and the cytoplas L contained small vacuoles which turned ye|low when
subjected to Sudan IV stain. The kidneys contained a proliferation of endothe|ium cells within the glomerulus's
area, dis§emi.nating into the renal tubules and there was a proliferation of endothelium cells where the epithe-
lium had de§eneratód; the whole proce§s corresponded to non-purulent nephiitis. A higher levei of ńacro-
scopic and microscopic changes was found farms in C and D. ,.:.
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W zywieniu mięsozemych zwierząt futerkowych
w Polsce podstawowymi środkami żyrvienia są odpa-
dy i konfiskaty z rzeżni, odpady drobiowe i padlina.
Karma taka nie spełnia często norm żywieniowych, tj.
wymaganych proporcji energii metabolicznej ze skład-
ników pokarmowych (białek, cukrów, tŁuszczy) i za-
leceń sanitarnych (1, 9). Kraje skandynawskie przo-
dujące w hodowli lisow i norek wprowadzają do prak-
tyki hodowlanej nowe metody żywienia, które pole-
gająna zwiększeniu zawartości w karmie energii po-
chodzącej z tłuszczu zwierzęcego oraz dodatku kon-
serwantów i przeciwut|eniaczy (I, 2,3). W efekcie
uzyskuje się lepsze wskazniki rozrodu, atakże skory
o op§malnych parametrach j akościowych, Wprowa-
dzentę do powszechnej prakĘki nowych metod żrywie-
nia wymaga jednak kompleksowej oceny ich wpĘwu
na stan zdrowia zwierząt. Zywienie to równiez możę
prowadzić do zablrzęń metabolizmu na poziomie ko-

mórkowym, czego efektem są zmiany anatomo- i his-
topatologiczne, często nie manifesfujące się objawa-
mi klinicmymi choroby. Sygnalizująto nieliczne prace
badawczę i obserwacj e hodowców (3, 7, I0, 12, I3).

Celem przęprowadzonych badań było określenie
zmian anatomo- i histopatologicznych ptzy różnym
pozi omi e żyw ienia wys oko ene r gety czne go ki lkul et-
nich lisow, jak też proba ograniczenia negatyr;vnych
jego skutków poprzez opĘmalizację udziału energii
z tŁlszczu w'dawce pokarmowej oraz zastosowanie
środków konserwujących i witamin.

Matedał imetody
Badania przeprowadzono w latach 1999-2002 w czte-

rech grupach zwierząt w wieku od 1 do 4 lat, pochodzą-
cych z czterech fetm, zlokalizowanych w województwach:
pomorskim (A i B), wielkopolskim (C) i mazowieckim (D),
llczących odpowiednio:2'70,700, 2000 i 120 lisów polar-
nych stada podstawowego.t]Praca finarrsowanaprzez KBN PO6 E 20l7



Lisy typu norweskiego i fińskiego z}.wione były karmą
składającą się z odpadów różnychgatunków ryb morskich,
odpadów drobiowych, mączki mięsno-kostnej oraz śrut
zbożowych (50%), przy uwzględnieniu proporcji składni-
ków pokarmowych zgodnych z zalecentami notm (3, 9).

W okresie odchowu szczeniąt do karmy w fermach A
i B zastosowano dodatek premiksu Ewomix Fur w dawce
500 g/t, w okresie rozrodu - 7 50 glt, zaś w fermach C i D
odpowiednio: 750 g/t i 1000 glt.Preparatżelazowy Tajga
Fur Iron w ilości 0,5 l/t stosowano okresowo, tj. w okresie
rozrodu i odchowu szczeniąt w fetmach A i B, zaś jako
stały dodatek w fermach C i D. Podstawowymi składnika-
mi premiksu Ewomix sąwitaminy z grupyB orazwitami-
na E i selen ( lkg preparatu zawierał 82 g witaminy E i 0,05 g
selenu). Jeden litr preparatu żelazowego zawierał gluko-
nian i siarcza n żelazowy : odpowiednio 20,5oń i 9,7 50ń. Kar -
mę mięsno-rybną w fetmie C i D konserwowano pirosiar-
czynęm sodowym w koncentracji nie przekraczającej 0,2oń
naturalnej masy pokarmowej z dodatkiem antyutleniacza
Rendox w ilości 300 g/t karmy. Warlość energetyczna 1 kg
skarmianej karmy w fermach A i B wynosiła od ll55 do
1285 KJ EM, zaś w fermach C i D - od 1539 do l680 KJ
EM, przy udziale energii z lłuszczu odpowiedni o : 37,0%o,
46,2Yo i 46,6-50,z\o.

W okresie przygotowawczym do rozrodu (od początku
grudnia do marca) zwl,erzętom z ferm C i D zmniejszono
wartośc energeĘczną karmy do 1 l50 KJ EM, przy ldzia7e
energii z tŁlszczl 3 5,0-39,5oń.

Badanie mikrobiologiczne i parazytologicznę oraz ana-
lizę chemicznąkarmy opisano we wcześniejszych bada-
niach własnych 15-7.1.

B adanie kliniczne zw ier ząt przeprowadzono w czter ech
terminach, tj. w okresie krycia, po odsadzeniu szczenial od
matek (I dekada sierpnia), po zakończeniu pietwszego okre-
su wzrostu na przełomie września i paździemlka oraz na
początku grudnia przed ubojem lisów.

W kazdej z czterechfermzwierząt, w okresie jesiennym
ubito po 8 samic wybranych losowo, po 2 lisy z każdej
grupy wiekowej (łącznie 32 lisy), które następnie sekcjo-
nowano, pobierając jednocześnie wycinki narządów we-
wnętrznych do badań anatomo- i histopatologicznych.
Wycinki pob rano znastępuj ących narządów wewnętrznych :

wątroby, nerek, jajników, macicy oTaz mozglJ. Utrwalono
je w l0% zbuforowanej formalinie oraz alkoholu absolut-
nym. Skrawki histologiczne sporządzone metodą parafino-
wą i mrozeniową zabarwiono hematoksyliną i eozyną.
W wątrobie i nerkach wykonano ponadto odczyny histo-
chemiczne na obecność tŁaszczów obojętnych za pomocą
metody sudanowej Daddi'ego oraz w wątrobie na obecność
glikogenu - metodąPAS wg Mc Manusa (B, 11).

Dodatkowo lisy, po uzyskaniu pełnej dojrzałości okry-
wy włosowej, poddane zostaĘ ocenie licencyjnej wg kry-
terium obowiązującego wzorca, uwzględniając dwie cechy,
tj. wielkość i budowę oraz jakość okrywy włosowej.

Wyniki i omówienie
U badanych klinicznie

dowlanym nie stwierdzon
ne wyniki byĘ zgodne z
przeprowadzonymi u młodych lisów (6,7,I0).

akroskopowo stwierdzo-
ar aktery zujące się głów-
nerek. Wątroba była po-

Z powierzchni jej przekroju wypływała duża ilość
krwi. Nerki równiez byĘ powiększone, o ciemniej-
szym zabarwięniu i nieco bardziej wilgotnej po-
wierzchni przekroju.

W badaniu histopatologicznym wątroby u sześciu
spośród szesnastubadanych lisów z fermA iB stwier-

nia cytoarchitektoniki hepatocytów i zawieruV w cy-
toplazmte drobne wakuole barwiące się Sudanem IV
na kolor pomarańczowy (8, 11).

Wnerkach, w obrębie kłębków stwierdzono namna-
zanie się komórek śródbłonka oraz obecność wysięku
surowiczego w torebce kłębka (ryc. 2),Proces roz-

Ryc.2. Zapalenie surowicze kłębków nerkowych, postać pod-
ostra. Barwienie HE. Pow. ok.200x



razięmakloskopowympowyższezmianybyĘbardziej
zaawansowane niżu lisów z fęrmA i B.

W badaniu histopalogi cznymwątroby u wszystkich
badanych lisów w fermie C i D, podobnie jak w fer-
mie A i B, obserwowano intensywne gromadzenie się
krwi, głownie w naczyniach włosowatych i Ęłach cen-
tralnych (ryc. 5). Odnotowano częściową dysocjację
układu beleczkowego hepatocytów oraz występowa-
nie w cytoplazmte drobnych lub większych wakuoli

th,rszczowych, niedost atęcz-
upo śledzonym wydalaniem
yty (1, 6, 8).
padek ilości glikogenu w he-

patocytach, co mogło świadczyć o ograniczonej jego

nabłonka cewek krętych I rzędu (ryc. 6). Barwienie
Sudanem IV ujawniło stłuszczenie wielu komórek

Ryc. 3. Wylew krwi w obrębie kory nerek. Barwienie HE.
Pow. ok.200x

Ryc. 4. Wylew krwi w warstwie korowej jajnika. Barwienie
HF],. Pow. ok.200x

przestrzeniał się nabłonek
ulegał zwyrodnie awiaĘ się
wałeczkiszkliste onka. Jed-
nocześnie dochodziło do rozrostu nabłonka torebki
kłębka, który formował się w postaci rąbka okalające-

Podobne wylewy krwawe obserwowano równiez w ob-
rębie kory j ajnika (ry c. 4),bezpośrednio pod błoną bia-
ławą gdzie widoczne były nieliczne pierwotne pęche-
rzyki jajowe.

Nie stwierdzono zmlan histopatologicznych w ob-
rębie macicy imózgu.

W fermach C i D, w których lisy zywione byĘ kar-
mą z vury ższy m ldziałem energi i z tłu.s zc ztl o raz kon -
serwowaną pirosiarczynem sodowym i przeciwutlenia-
czem Rendox, badanie makroskopowe u wszystkich
szesnastu lisów wykazaŁo wyrażne przekrwienie
i znaczne powiększenie wątroby, z ktorej na po-
wierzchni przekroju rypĘwała duza ilośc ciemnoczer-
wonej krwi, nadaj ąc ej narządow i zab arw ieni e s ino c z er-
wone. Nerki były wyrażnie powiększone, przekrwio-
ne, w trzechprzypadkach blade, konsystencji ciasto-
watej, kruche, o zabarwieniu lekko żołtav,,rym. W ob-

Ryc. 5. Przekrwienie i rozlane stłuszczenie drobnokropelko-
we wątroby. Barwienie HE. Pow. ok.200x

Ryc. 6. Zwyrodnienie tłuszczowe komórek nabłonka części
wydzielniczej nerek. Barwienie HE. Pow. ok.200x



Ryc. 7. Wybiórcze stłuszczenie komórek nabłonka cewkowe-
go nerki. Barwienie Sudanem IV. Pow. ok.400x

wym walcowatym, zawierającym liczne gruczoły ma-
ciczne oraz z błony mięśniowej i surowiczej (ryc 9).

U badanych lisów, podobnie jak u zwierząt z fen:ny
A i B, nie stwierdzono zmian histopatologicznych
W mozgu.

U wszystkich badanych lisow wiek zwierząt nie miał
wpływu na nasilenię zmianmakroskopowych i mikro-
skopowych. Potwierdza to fakt, iż opisane powyżej
zmiany anatomo- i histopatologiczne zbliżone były do
zmjan stwierdzonych u młodych lisów, pochodzących
z ty ch samych ferm (6, 1 0). Stwierd zono, że lisy w fer-
mach C i D zywione karmąwysokoenergetyczną kon-
serwowaną, z przeciwutleniaczem i wzbogaconą
o zwiększonąpodaż witamin i soli mineralnych, osią-
gały masę ciała większąnawet do 50oń, atakże więk-
sze skóry i lepsząjakościowo oktywęwłosową aniżęli
lisy na fermach A i B ( 1 0). Trzeba zaznaczyć,ze kama
nie zab ezpię czona kon s erwantem (p iro siarc zynem s o -
dowym) i przeciwutleniaczem Rendox w fermach A i B
ul e g ała szyb szemu ro zkładowi t zante czy szc zeniu mi-
krobiologicznemu, z czym można wiązać uzyskanie
gorszych wyników produkcyjnych i hodowlanych (2,
5, 1 0). Zdaniem niektórych autorow, pasza wzbogaco-
na przeciwutleniaczami wzmacnia bariery ochronne
zwterzal przed chorobami zakażnyml (4,9).

Reasumując można stwierdzić, ze wyniki przepro-
wadzonych badań wskazuja, iż żywtenie lisów karmą
z wysokim udziałem energii z tłuszczów zwierzęcych
z dodatkiem środkow konserwujących i przeciwutle-
niających oraz witamin moze powodowac zmiany za-
palne i zwyrodnieniowe w nerkach i wątrobie, alebęz
ujemnego wpł}.w.u na wyniki produkcyjne i hodowlane.
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Ryc. 8. Torbiele w części korowej jajnika. W dolnym prawym
rogu widoczny wzrastający pęcherzyk jajow1.. Barwienie HE.
Pow. ok.200x

nabłonka cewkowego i miało charakter wybiórczy
(ryc. 7). Gromadzący się w komórkach tłuszcz powo-
dował obwodowe ułożenie jądra komórkowego, a w nie-
których komórkach rowniez zanlk,

W jajnikach obserwowano pojedyncze lub liczne
cysty w postaci cienkościennych pęcherzy wypełnio-
nych płynem surowiczym, osiągających niekiedy znacz-
ne rozmiary. Cysty te, uciskając namiĘsz jajnika, pro-
wadzlły często do jego zanikll (ryc. 8). Macica nie wy-
kazyw ała zmlan hi s t op ato l o gic zny ch i był a zbudo w an a
z błony śluzowej pokrytej nabłonkiem j ednowarstwo-


