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Summary
The signs that occur in pigs during deoxynivaleno|e (DO ) intoxications are strongly expressed in the form of vomiting

and dysenteric diarrhoea, which in many ca§e§ leads to death. However, the subclinical form of deoxynivalenole micotoxicosis
is the most frequent Óne and it is also very difficult to diagnose even for €xperienced cliniciansl Laboratory determination
of the presence of this xenobiotic in animal blood seems to be the ideal solution for the problem, but determination of the
level of this intoxication and its influence on the animal body still causes a great deal of difficulties. The aim of the studv
was to,,determine the"level of deoxynivalenole in pig plasma after intoxication of low doses (0.2 and 0l4 mg/kg b.w.) of this
xenobiotic. Basing on the obtained results it was stated that the level of micotoxin determined in blood p|asma goes dolvn
sinusoidally along with decreasing amplitude. The highest concentration§ were stated in both experimental groups in the
third'hour after the t0xin had been,applied. The level of DON in b|ood plasma decreases with time. The decrease is faster
in the group where the dose was 0.2 mg/kg b.w. In the sixth hour after application the DON concentration did not go below
2.63 ng/ml. A high level of 5.30 ng/ml was sustained till the ninth hour in the group where a doubled dose,of DON was
applied. Low:levels óf deox}nivalenole in the samples taken l8 h atter intoxication indicate how important it might be to
establish a proper time of sample taking. It is also indicative of the great cffort of the body in eliminating the xenobiotic.

Kel,words':, pig, dCoxynivalenole, blood plasma, | ..:: , .

Deoxynivalenol (DON) po raz pierwszy oznaczol7o
w 1973 r. w Stanach Zjednoczonych w porażonyn przez
Ftt,sarittm granlineclrum ziarnie kukurydzy (25), Nieco
wcześniej w Japonii wyizolowano związek nazwany vomi-
toksyną ( 1 7, l 8). Później s ze badani a potwierdził1, identy cz-
ną strukturę chemicznąobu tych zwiąZków. Intoksykacjom
DoN u świń towarzyszył5l objawy w postaci wyniotów
i krwawych biegunek, równocześnie rniały miejsce liczne
padnięcia zwierząt (20). W chwili obecnej do intoksykacji
o podobnyn nasileniu objarvów chorobowych dochodzi nie-
zmiern i e rzadko, Znacznie częśc i ej występuj ą subkl i n i cz-
ne postaci mikotoksykozy,bardzo trudnej do zdiagnozo-
wania, nawet dla doświadczonych klinicystów (7, l6). Z re-
guły u świń ma miejsce ztnniejszony apetyt i rozlużrienie
mas kałowych, czyli objawy mało charakterystyczne,

Problernem jest również częste mylne diagnozowanie
zatruć metabolitanl i pleśniowych grzybórv toksynotwór-
czy ch (4) z zakażeniami bakteryj nymi ( 9 ), wiru sowyrn i ( l 3 -
-15) czy obecnością substancji niepoządanych w środkach
zywienia zwierząt (4, B, 10, 19,24,26).Do schorzeń z po-
dobnymi objawarni klinicznymi należąmiędzy innyrni np.:
dyzenteria, choroba Aujeszky'ego j zatrucje solą. Zdarza
się tez, żelekarz weterynarii nie jest w stanie pobrac pró-
bek paszy do badań laboratoryjnych, ponieważ danapartia
paszy, o prawdopodobnie złej jakości zdrowotnej z racji
obecności mikotoksyny, została skarmiona i zastąpiona
nową. Efektem tego uzyskany wynik badanla paszy może
być fałszywie ujemny (4). Jest to wynik ,.punktowego"

wzrostu pleśni w całej masie nragazynowanego materiału
paszowego lub samej paszy. Dodatkowynr źrodłem, oprocz
świezo podarrej paszy, mogą być j ej resztki zalegaj ące w kar-
midłach.

Dlatego tez idealnyrn wyjściem z sytuacji wydaje się
mozliwość wykonania oznaczęń laboratoryjnych na obec-
ność mikotoksyny w wybranych tkankach zwierzal z nie-
typowymi objawarni klinicznymi (a). Na konieczność ta-
kich badań wskazują zarowno polscy badacze (5, 8). jak
i naukowcy pracujący narzecz organizacji międzynarodo-
r,vych (12). Chocl,aż oznaczanie mikotoksyn w suroivicy
krwi zwierząt jest najlepszym dowodenr intoksykacji tych
zwierząt, to określenie jej poziomu i jej wpływll na orga-
nizm zwierzęcia (a w dalszej perspektywie moze i czło-
lvieka) wciąż sprawia wiele trudności.

Celem badań było określenie poziomu deoxynivalenolu
rv surowicy l<rwi świń po intoksykacji niskimi dawkarrri tej
mikotoksyny.

Materiał imetody
Czynności zw i ązane z wykonywaniem doświadc zęń na zw i e-

rzętach przeprowadzono z zachowatriem obowiązujących w Pol-
sce norm prawnych, które okrcślają warunki i sposoby dokony-
,,vania eksperymentów na zwicrzętach (opinia Lokalnej Komisji
Etyczrrej ds. Doświadczęh na Zwicrzętach w Olsztynie z dnia
19.06.200l r. nr 18N).

Doświadczenia przeprowadzono na 12 warchlakach mięszań-
cach (wielka biała polska x polska biała zwisłoucha) o średniej
masic ciała 35 +2,4 kg, pochodzących z Fermy Przemysłowego
Tuczu Trzody Ch)ewnej Inter-Food Sp. z o.o. w Wągródcc. Stant)Pracę rł,yl<onano w tanrach projcktu lradatł,czcgtl KBN 5 PO6K 0l 7 l8



utrzymania i odzywienia warchlaków był dobry. W czasie trwa-
ni a eksp erymentu zwierzęt a przebyw ały w indl.widualnych klat-
kach.

Warchlaki były karmione ad libitum mieszankąprzemysłową
(CentralSoya,). Miały zapewniony stały dostęp do wody. Pasza
nie zawierała deoxynivalenolu i innych mikotoksyn, takich jak:
aflatoksyna, ochratoksyna Aczy zearalenol, co zostało ocenione
metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).

Warchlaki doświadczalne podzielono na 3 grupy: grupa I (n:4)
kontrolna; grupa II (n:4) gdzie podawano DON w dawcę

0,2 mglkg m.c. (dawka NOAEL no obsetved adverse effęct
level); grupa III (n: 4) - gdzie podawano DON w dawce 0,4 mgl
/kg m,c, (dawka LOAEL - lowest observable adverse effect
1evel).

Po 5 -dniowej adaptacji warchlakom wprowadzano chirurgicz-
nie poliwinylowe kaniule (średnica wewnętrzna 1, ,2 mm, średni-
ca zewnętrzna 1,6 mm) do żyły szyjnej zewnętrznej wg metody
opisanej przez Kotwicę (11).

W celu premedykacji zwierzętom podawano domięśniowo siar-
czan atropiny (Atropina; Polfa, Warszawa) w dawce 0,04 mg/kg
m.c. i propriopromazynę (Combelen; Biovet, Puławy) w dawce
0,2 mg/kg m.c. Znieczulenie ogólne wyr,vot},wano dożylnym(żyła
btzeżna ucha) podanięm soli sodowej pentobarbitalu (Vetbutal;
Biovet, Puławy) w dawce 10 mg/kg m,c, Po zabiegu podawano
domięśniowo amoksycylinę (Betamox6' L.A., SCANVET) w daw-
ce 1 ml/10 kg m.c.

Krewpobierano z ĘĘ szyjnej zewnęffznej przez wprowadzone
uprzednio kaniule. Pokażdorazowym pobraniu ubytek krwi uzu-
pełniano podobną ilością pĘnu Solfino (Polfa; Kutno), W celu
przeciw działania powstania zahzepomkrwi kani ule wypełniano
3 ml Solfinu zheparyną (Heparyn Biochemie GmbH, Kunal-
-Austria) w koncentracji 25 000 j.m,/litr Solfinu.

Krew do badań pierwszy raz pobrano w czwaftym dniu po
wykonaniu zabiegu kaniulizacji. Kolejne pobrania dokonywano
w następujących terminach: l., 3., 6.,9., ],2., 18.,24.,30., 42.,
54. i 66. godzinie po podaniu toksyny. Krew pobierano do probó-
wek wirówkowych pozbawionych antykoagulanta i następnie wi-
rowano przez20 min. przy 3000 obr./min. w temp. 4'C. Uzyska-
ną surowicę krwi po przeniesieniu do plastikowych probówek
o pojemności 3 ml,zatnrażano i przechowywano w ternperaturze

-20'C. W tak przygotowanych próbkach oznaczano poziom de-
oxynivalenolu.

Przygotowanie skazonej DON paszy wykonano, rozplszcza-
jąc w 150 p,I96% alkoholu etylowego (SWW 2442-90, Polskie
Odczynniki Chemiczne S.A.) 5 mg mikotoksyny (Deoxynivale-
nol Sigma Chemical CO. Steinheim, Niemcy). Uzyskany roztwór
nanoszono na paszę umieszczoną w zelatynowych kapsułkach
i pozostawiano na 1,2 godz. w tempęraturze pokojowej w celu
odparowania rozptlszczalnika. Paszę skazoną DON podano jed-
norazowo, w czwaftym dniu po kaniulizacji, podczas porannego
odpasu, po wcześniejszej l2-godzinnej głodówce, tj. w pierw-
szym dniu doświadczenia, w formie przygotowanych wcześniej
kapsułek,

Oznaczanię DON i jego metabolitów w surowicy krwi prze-
prowadzano, stosując łącznie technikę separacji z kolumienkami
powinowactwa immunologi aznęgo (DON-Testru Deoxynivalenol
Testing System, VICAM, Waterlown, USA) i wysokosprawną
chromatografię cieczową (HPLC) z detekcją UV. Surowicę roz-
mrażano w łażni wodnej (łażnia wodna typ LW-1) o temperatu-
rzę 3J"C. W celu usunięcia zanieczyszczeń podłoze kolumienki
przemywano wodą dejonizowaną (Milipore Water Purification
System, Millipore S.A. Molsheim-France). Uzyskaną surowicę
w sposób bezpośredni przępllszczal7o pruez kolumnę immuno-
afinitywną Don-Test firmy VICAM, a następnie mikotoksyny
związane z podłożem eluowano 99,8oń metanolem. Uzyskany
eluat umieszczano w łaźni wodnej o temperaturze 50'C i w ca-
łości odparowywano w strumieniu azotu. Osad zawięszano
w 0,25 ml fazy ruchomej. Analizę obecności badanej mikotoksy-
ny wykonywano wykorzystując: kolumnę chromatograficzną -
ODS Hypersil 5 pm 4 x 250 mm No. 199260D-584, Agilent,
USA; prekolumnę RP-18; objętość nastrzyku - l00 pl; fazę
ruchomą acetonitryl (8%) (LichrosolvTM, No, 984730 l09,
Merck-Hitachi, Niemcy), metanol (l0%) (LichrosolvTM, No.
1.06007, Merck-Hitachi, Niemcy), woda dejonizowana (82%)
(Milipore Water Purification System, Millipore S.A. Molsheim-
-France); szybkość przepływu - 1,5 ml/min; detęktor - Detektor
UV Hewlett Packard 1 050; długość fall - 7 - 242 nm; temperaturę
pieca kolumny 30'C; czas analizy chromatograficznej - 8 min.

Dane rejestrowano i integrowano, wykorzystując integrator
komputerowy POL-LAB i program komputerowy do obróbki
danych chromatograficznych CHROMAX for Windows ver. 2000
(Pol-Lab Artur Dzieniszewski). Stęzenia mikotoksyn obliczano
metodą standardu zewnętrznego; wartości podano w nglml,

W celu sprawdzenia stopnia odzysku wolne od deoxynivale-
nolu surowice forlyfikowano róznymi ilościami deoxynivaleno-
lu: 40 ng/ml (n: 5), 20 nglml (n: 5), 10 ng/ml (n: 5) 5 ng/ml
(n : 5), Sposób wykonania procesu analizbył zgodny z przylętą
wcześniej metodyką oznaczania. Stopień odzysku wyniósł 62%o

+ 1,8, Uzyskane wyniki badań poziomu deoxynivalenolu zostały
skorygowane o wartość stopnia odzysku.

Otrzymane wyniki przedstawiono za pomocą średniej arytme-

Ęcznel fi) i błędu standardowego średniej (SEM), W celu sta-
tystycznej weryfikacji rezultatów zastosowano dwuczynnikową
analizę wariancji (ANOVA). W wypadku odrzucenia hipotezy
zerowej różnjce zweryfikowano testem Duncana (alfa: 0,0l).
W celu uściślenia wyników, wykorzystano anallzęregresji wie-
lokrotnej oraz zastosowano macięrze korelacji, Powyzsze anali-
zy wykonano, stosując program komputerowy STAIISTICAo.

Wyniki iomówienie
W wartościach uzyskanych wyników (tab. 1) uwagę

zwT ac a fakt, że p ozi om mikotoksyny oznaczany w surow i -

cy krwi nie spadał w sposób nieprzetwany i stopniowy az
do poziomu zerowego, jak to zaobserwowano w badaniach
po podaniu dozylnym DON-u w wysokiej dawce (22). Li-
nia obrazuj ąca poziom deoxynivalenolu przypo mlna raczej

Tab. l. Stężenie DON (ng/ml) w surowicy krwi warchlaków po jednorazowym podaniu DON (n:4; i + SEM)

Objaśnienia: *istotne przy alfa: 0,05 w stosunku do ,,0",**istotneprzy alfa: 0,0l w stosunku do ,,0"
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mi, zupełnie inaczejniżuprzeżlwaczy, u których 25-45%
deoxynivalenolu jest wydalane w połączeniach z P-glllkl-
ronidazą. Oznaczane poziomy deoxynivalenolu w surowi-
cy krwi w 1. godzinie po podaniu potwierdzająhipotezę
obardzo szybkimjego wchłanianiu wjelitach cienkich. Mi-
nimalny czas ozllaczony w badaniach deoxynivalenolu zna-
kowanego izotopemlaC, wynosił około 18 minut (22). Nis-
kie poziomy deoxynivalenolu w próbkach pobranych w 18
godzin po intoksykacji obrazująjak wazne moze się oka-
zać właściwe dobranie momentu pobrania próbki do bada-
nia i równocześnie mobilizację organizmu do wydalenia
ksenob iotyku p oza or ganizm żywy.

Uzyskane wyniki badań mogą sugerowaó, że zasadne jest
pobieranie próbek krwi w celu określenia obecności de-
oxynivalenolu sąw pierwszych godzinach po wystąpieniu
objawów zmniejszonego apetyfu wTaz z towarzyszącymi
objawami biegunki z nięznaczną domieszką krwi. Należy
jednak pamiętać, ze nie są to objawy patognomoniczne.
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Ryc. 1. Poziom stężenia deoxynivalenolu w surowicy krwi świń
Z grupy II i ilI

sinusoidę o zmniejszającej się amplitudzie (ryc. 1), co su-
geruje, ze po podaniu doustnym DON nie jest w całości
metabolizowany. Mozna przypuszczać, ze wątroba nie jest
w stanie poradzić sobie z całą dawką ksenobiotyku, dlate-
go prawdopodobnie jego dystrybucja przebiega w kilku
kierunkach (1).

Najwyższe waftości stęzenia deoxynivalenolu w suro-
wicy krwi stwierdzono, w obu grupach doświadczalnych
w 3. godzinie po podaniu toksyny. Wrazzupływem czasu,
poziom DON-u w surowicy krwi spada. Następuje to jed-
nakznacznie szybciej w grupie II (o niższym stęzeniu DON-
u w dawce). W tej grupie, już w 6, godzinie po podaniu,
stęzenie DON-u nie spada poniżej 2,63 nglml (ab. 1).

W grupie III (dwukrotniewyższe stęzenie DON-uw daw-
ce), poziom ten utrzymy,wał się dfużej, bo do 9. godziny,
na względnie wysokim poziomie wynoszącym 5,30 ng/ml
(tab. 1). Była to wartość, dwukrotnie wyższa w porówna-
niu z grupąII.

B adania przeprowadzone z innymi mikotoksyn ami z gru-
py trichotec en lub innymi ks enobiotyk ami p ozw alaj ąpr zy -
puszczać, ze następuje wiązanie deoxynivalenolu z biliru-
biną i magazynowanie tak powstałego kompleksu w zółci
(2,4,ż3). W związku ztym,żewydzid'anieżółci do świat-
ła przewodu pokarmowego u świń jest ściśle związane z na-
sileniem się procesów trawiennych, można przypuszczać,
że zalważony kilkukrotny wzrost poziomu deoxynivale-
nolu w surowicy krwi jest związany z jego wchłanianiem
się w jelitach cienkich z wydzielanej do światła jęlit żółci.
Mechanizm taki zaobserwowano w badaniach nad meta-
bolizmem innych mikotoksyn (1).

Na uwagę zasfuguje równięż fakt, że po zastosowaniu
większej dawki DON-u (0,4 mglkgm.c.) stęzenie tego kse-
nobiotyku w surowicy krwi utrzymuje się na poziomie po-
zwalającym na jego oznaczanie, przy zastosowanej meto-
dzie do 54 godzinpo podaniu, podczas gdy po zastosowa-
niu niższej dawki (0,2 mglkg m.c.) poziom ten utrzymuje
się do 24 godzin po podaniu (ryc 1). Jest to zgodne zbada-
niami innych autorów (6),którzy stwierdzali ponadto znacz-
nie dhlższą obecność deoxynivalenolu w wątrobie i ner-
kach,głównychnarządówodpowiedzia|nychzawydalanie
tej mikotoksyny z organizmu (3, I1, żI).

O znaczano r ównięż niewielkie ilo ści deoxynivaleno lu
w tkance mozgowej i w tkance tłuszczowej (22). Prelusky
(ż2) w badaniach deoxynivalenolu znakowanym izotopem
laC stwierdzlł, że l świń mniej niż 50ń tej mokitoksyny jest
u Suwane w p o S tac i trw ałe go p ołączenia z inny mi zw iązka-


