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W ostatnich latach obserwuje się restrukfuryzację
ferm zwierząt futerkowych na korzyść obiektow du-
zych, dysponuj ących nowszymi technolo giami produk-
cji. W fermowej hodowli tych zwterząt nadal jednak
największą uwagę zwraca się na wskaźniki rozrodu,
parametry pokroju oraz czynniki genetyczne t żywte-
niowe. W wielu pracach czynniki te są oceniane jako
wiodące przy ocenie jakości skór czy zdrowia zwle-
rząt. Aspekt środowiskowy jest zazvnryczaj pomijany,
ze względu na uwarunkowania ekonomiczne wielu
ob iektow. Ho dowcy mniej s zą uwa gę pr zyw iązu1 ą do
faktu, iż organtzm zwierzęcy dla ltrzymania pełnej
sprawno ś c i ftzj olo gic znej, produkcyj nej wymaga o d-
powi.ednich warunków mikroklimaty 97ny ch. Problem
emisji zanieczyszczeń gazov"rych z obiektów hodow-
lanych czy też prob ich ograniczania jest częściowo
znany, natomiast zakres informacji o wpływie zanię-
czyszczeńgazowych na stan zdrowtazwierząt jest nie-
wielki. W piśmiennictwie krajowym i zagranicznym
tematyka ta ujęta jest typowo eksperymentalnie (3, 6,
9,11),

C elem badań było okre ś lenie wpływu uwalnianych
zanieczyszczeńgazowychzf errnz-łvierzątfu terkowych
na wybrane narządy lisów polarnych.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w fermie położonej w połud-
niowo-wschodniej części kraju. W okresie trwania doświad-

czenia obsada stada podstawowego wynosiła około 50 li-
sów polarnych (Alopex lagopus). Zwierzęta utrzymywane
w klatkach systemem pawilonowym stanowiły grupę kon-
trolną (A) W celu pełnego zobrazowania wpĘrłu uwal-
nianych zanieczy szczeń gazowych wytypowano losowo
grupę zwierząt i umie szczono jąw klatkach w pomieszcze-
niu o charakterzę zamkniętym (tzrv. komora). Ruch powiet-
rza w pomieszczeniu ograniczono do 0, l m/s, zachowujap
jednak stały jego dopływ i odpły,w. Ustalona wielkość prze-
płwu powietrza była nieco njższa od powszechnie przyję-
tych norrn zoohigieniczych (0,2 -0, 5 ml s), Iecz pozw al,ała

na uzyskani ewyższych stęzeń zanleczyszczeń gazowych.
Samice po porodzie przenoszono do fermy, zaś ich po-

tomstwo przez cały okres wzrostu i rozwoju, az do uboju
hodowlanego, pozostawało w tych warunkach i stanowiło
grupę doświadcza|ną- B (20 sztuk).

W tym okresie prowadzono monitoring powietrza w oby-
dwoch grupach. Proby powietrzazasysano do worków ted-
larowych orazpłuczekDreschla i poddawano analizie chro-
matograflcznej (2).

Zwierzęta przez cały okres badań otrzymywały karmę
oparlą o normy ż}.wienia zwierząt futerkowych i dostoso-
waną do grupy wiekowej (1). Objęte byĘ równiez opieką
weterynaryjną.W pierwszej dekadzie grudnia lisy z grupy
A i B poddano ubojowi i przeprowadzono badanie sekcyj-
ne tuszek, Do badań histopatologicznychpobrano wycinki
narządów wewnętrznych (wątroba, płuca, nerki, tchawica,
oskrzela, jądro, jajnik, macica i mózg). Materiał tkankowy
utrwalono przez 24 godziny w I0oń obojętnej formalinie.
Następnie przeprowadzono przezż4 godziny w procesorze*) Praca finansowana ze środków KI}N, projekt badawczy nr 3 PO6Z 054 24



Ryc. 1. Fragment wątroby lisa grupy kontrolnej (A). Zabu-
rzony uklad hepatocytóq w których cytoplazmie występują
drobne wakuole. Barw. H i E. Pow. około 120 x

Ryc. 2. Masywne zwyrodnienie tłuszczowe wątroby lisa gru-
py B. Barw. H i E. Pow. około 240 x

tkankowym do bloczków parafinowych. Wykonane prepa-
raty mikroskopowe do oceny morfologicznej zabar-wiano
hematoksyliną i eozyną. W przypadku wątroby i nerek
wykonane dodatkowo skrawki metodą mro żeniow ą zab ar -
wiano barwnikiem sudanowym wg metody Dadiego na
obecność tłuszczów obojętnych (1 5).

Wyniki i omówienie

Badaniom mikroskopowym poddano wycinki narzą-
dów wewnętrznych (wątroba, nerki, płuca, tchawica,
oskrzela, jądro, jajnik, macica tmózg) lisow obu grup
doświadczalnych (A i B).Istotne zmiany histopatolo-
giczne stwierdzono w wątrobie, nerkach i płucach ba-
danych zw ter ząt. W p o z o s taĘ ch nar ządach ni e s twi er-
dzono zmian morfo lo gic zny ch.

W wycinkach wątroby zwtętząt grupy A (utrzymy-
wanych systemem pawilonowym) obserwowano częś-
c i owe zatar cie beleczkowate go układu hepatocytów.
Obok komórek wątrobowych o prawidłowej zawartoś-
ci zasadochłonnych ziarnistości w cytoplazmie stwier-
dzono r,vystępowanie pojedynczych hepatocytów o ce-

chach zwyrodnienia kwasochłonnego. W większości
hep ato cytow ob s erwowano również poj edyn cze dr ob -

ne lub większe wakuole. Ponadto zaobserwowano
po szeruenie i przekrw i eni e prze strzeni sinuso idalnych
oraz liczne krwinki czerwone w świetle żył central-
nych i naczyniach triady (ryc. 1). W wątrobie lisów
grupy B stwierdzono bardziej zaawansowane zmiany,
które miaĘ charakter masywnęgo zwyrodnienia tłusz-
czowego. W hepatocytach wszystkich stręf zrazlka
wątrobowego obserwowano licznę drobne i średnie
or az p oj e dync z e wi ększe wakuol e ni ekiedy zlew ające
się ze sobą, W komórkach zawterających większe
wakuole obserwowano zepchnięcie jądra komórkowe-
go na obwód, a niekiedy zrazlk(ryc.2).Barwienie z za-
stosowaniem barwnika sudanowego potwierdziło Ii-
pidowy charakter wakuoli w wątrobach obydwu grup
lisów.

W wycinkach nerek lisow grupy A i B obok prze-
krwienia żylne go zaob s erwow ano znalzne go stopni a
zwyrodnienie tłuszczowe nabłonka kanalików części
wydzielniczej, szczegolnie kanalików I rzędu. Zv,ry-
rodniałe kanaliki zawierające w komórkach nabłonka
drobne i większe krople lipidowe znajdowały się
w bezpośrednim sąsiedztwie nie uszkodzonych kana-
likow nerkowych. Fragmenty zwyT odniałego nabłon-
ka kanalikowego przedstawiono na ryc.3.U poszcze-
golnych zwierzątopisane zmiany obserwowano w 10-
-30Yokanalików przy czym ich nasilenie było więk-
sze w grupie B.

Zaobserwowanę zmiany w wątrobie i nerkach gru-
py kontrolnej (A) i doświadczalnej (B) mozna tłuma-
czy ć j ako e fekt zywi eni a wy s oko ener gety czn ą karmą.
Na tym tle mogą wystąpić oznakt zwyrodnienia
wodniczkowego i tłuszczowego wątroby lisoą zaś
w nerkach pro c e s zwyro dni en ia tŁuszczowe go nabłon-
ka części wydzielniczej. Ogniskowe stłuszczenie ce-
wek kory nerek wiązano z czynnlktem nefrotoksycz-
nym pochodzącym z karrny podawanej zwierzętom
(5,I4).

Ryc. 3. Krople lipidowe w komórkach nabłonka kanalików
nerkowych. Barw. Sudan IV z podbarwieniem hematoksyli-
ną. Pow. około 240 x
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Ryc. 4. Średnia koncentracja alkoholi i aldehydów w powietrzu w fermie
lisów i pomieszczeniu/komorze (wg Nowakowicz-Dębek i wsp., 2004)

Ryc. 5. Srednie wartości innych związków gazowych zidentyfikowanych
w fermie i pomieszczeniu/komorze (wg Nowakowicz-Dębek i wsp,, 2004)

Nasilenie zmianw wątrobie i nerkach grupy B w sto-
sunku do grupy kontrolnej A mogło być wynikiem
zwiększony ch zanieczyszczeh powletrza substancj a-
mi gazowymi (ryc. 4 i 5), Różnice w obrazle stłusz-

czenta w ątroby mozna tłamacry ó np. nega-
tywnym dziaŁaniem obe cne go w mieszani-
nie gazów trichloroetylenu, benzenu czy
etylobenzenu (ryc, 5). Trichloroetylen po
wniknięciu do organizmu kumuluje się
w tkance tŁuszczowej i powoli przenika do
krwi. Metabolity jego są silnymi trucizna-
mi i prowadzą do przekrwienta narządów,
uszkodzenia wątroby i nerek. Negatywne
dziaŁanie benzenu wiĘe sięz dlżąjego li-
pofilnością do struktur lipidowych orga-
nlzmul, atakżę powinowactwem do szpiku
kostnego. W zatruciach inhalacyjnych obok
niedokrwistości i aplazji szpikupojawia się
martwica czy też wyrodnienie tfuszczowe
wątroby i innych narządów. Mechanizm
toksycznego działanta etylobenzenu jest
zbliżony do benzenv, a przemiany jego
w organizmie prowadzą do nasilenia obja-
wów kwasicy metabolicznej. Przy przewle-
kĘmnarażeniu na dziaŁante tego związku
dochodzi, mtędzy innymi, do uszkodzenia:
systemu nerwowego, wątroby i nerek (13).

W wycinkach płuc zwterząt grupy B ob-
serwowano zwiększenie ilości śluzuw świet-
le małych oskrzeli i oskrzelików końco-
wych, w którym występowaĘ dośó Iicznię
ztaszczone komorki nabłonka oraz gramL-
locyty obojętnochłonne. Gruczoły śluzowe
małych oskrzeli wykazywaĘ cechy przęro-
sfu i znikomej aktywności wydzielntczej.
Ponadto w strefach okołooskrzelowych na-
traf,tano na ogniskowe nacieki zbudowane
w przewadzę z komorek jednojądrowych

głównie limfocytow (ryc. 6). W wycinkach (prepara-
tach) płuc lisów grupy A oraz pozostaĘch badanych
fragmentach układu oddechowego obydwu grup
stwierdzono prawidłory obraz mikroskopowy bada-
nych struktur (ryc. 7). Różnice w obrazie układu od-

Ryc. 6. Sluz zawierający granulocyty obojętnochłonne i złusz-
czone komórki nabłonka w świetle oskrzelika. W sąsiedztwie
ogniskowy naciek limfocytów. Barw. H i E. Pow. około 160 x

Ryc. 7. T'ragment ściany oskrzela głównego z prawidłowym
wielorzędowym nabłonkiem migawkowym. Barw. H i E. Pow.
około 400 x



dechowego pomiędzy badanymi grupami zdecydowa-
nie wskazuj ąna dziaŁante zanieczyszczeh powietrza.
Analiza składu gazowego powietrza wykazała więk-
szy stopień uwalniania zanieczyszczęhu lisów ltrzy-
mywanych w pomieszczenlu (grupa B) niż w syste-
mie pawilonowym (grupa kontrolna - A), co wykaza-
no na załączonych rycinach (4 i 5) orazw opubliko-
wanych pracach z tego zakresu (10-12). Zaobserwo-
wane zmiany powstĄ zapęwne na skutek oddziaĘ-
wal;rta pełnej mieszaniny gazów, alę dużę znaczenię
miaĘ równiez poszczególne jej komponenĘ. Takim
przyl<ładem możę być płucny metabolizm benzenu.
Substancja ta w organizmteulegaprzemianie do feno-
lu. W oparciu o badania mikrosomów płucnych my-
szy i szczlxa wykazano, ze fenol wraz zę wzrostem
poziomu benzenu powstrzymyw ał j e go metab o lizm.
Odwrotne zjawisko odnotowano w mikrosomach wą-
trobowych. Potwierdza to hipotezę, że płuca odgry-
waj ą istotną rolę w metabolizmie b enzenu, Nalezy przy
Sm zaznaczy c, że fenol j e st bardziej toksyczny od ben-
zenu. Wydłużenie ekspozycji na fenol może przyczy-
nić się do podraznienia układu oddechowego, a nawet
zmian w płucach i uszkodzenia narządow miĘszo-
\\ych (13). Drogi oddechowe wykazująrówniez pod-
wyższoną reaktywno śc przy wdychaniu 3 -carenu.
U zwierząt narażonych na nięznacznie wyższe stęże-
nia tego związku od poziomu progowego zaobserwo-
wano zwężente oskrzeli. Reaktywność płuc zwiększa
się szczególnie przy uczuleniach skornych, a media-
tory tego procesu można stwierdzić we krwi (7).

Szkodliwość zidenĘfikowanych w powietrzu alko-
holi propylowych, butylowych czy amylowych (ryc. 4)
należy wiązaó przede wszystkim z działaniem draż-
niącym na górne drogi oddechowe i oczy. Prowadzo-
ne badania na zwterzętach wskazują tż wydŁużente
ekspozycji, np, na butanol moze równiez prowadzić
do zmian w phrcach, uszkodzenia wątroby i nerek.
W oparciu jednak o dostępne badanta brak jest osta-
tecznej odpowiedzi na temat ich bezpośredniej szkod-
liwości na wymienione narządy (8).

Lotne substancje gazowepo wniknięciu do organlz-
mu, jako ksenobiotyki mogąprowadzió do róznorod-
nych zmian,niezależnie od tzw. drogi wejścia. Bada-
nia te potwierdzają teorię Newilla (4) opisującą reak-
cje organizmu na działantę szkodliwego czynnika
wprowadzonego do środowiska. EfekĘ tego czynni-
ka mogą doĘczyó nie tylko odczlló subiektywnych -
zapachowych, ale także b iolo giczny ch c4l ftzj opato -
logicznych (3,4). Obecność w powietrzu zanieczysz-
czeń gazowych moze powodować podrażnienia drog
oddechowych obj awiaj ące się nadmiernym gromadze -

niem śluzu, co utrudnia ruch rzęsek i sprzyja infek-
cj om b akteryj nym. O mówi one zagadntenia doĘ c ząc e
wpĘrvu gazovrry ch zanieczy szczęń na or ganlzm lisów
są tylko fragmentem szerszych badań, Stanowią one
jednak istotny element poznawczy ptzy analtzowaniu
wpłyMru poszczególnych czynników środowiska na
parameĘ zdrowia, rozrodu i produkcyjności zwierząt.
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