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Gase of hepatic encepha!Opathy in minks

Summary

This artic|e presents the cause of hepatic encephalopathy in minks on a farm consisting of 18 000 basic Pack
animals and 9Ś 000 young minks. Nłinks were glven a meat-based diet containing 409ń raw fish (cod - 70oń.

sprat - 30"ń),a0% poultry offal,90ń extruded bruised grain, 2oń sttgar beet pu_lp, 17o petals frommaize,7o/"
sóya bean oil, 50ń meal fiom blood and feathers and turkey. The meat and fish feed wele preserved lvith
5odio- pyrosu|phate (2 kglt) and with Rendox antioxidant (300 g/t) and stored at -30oC temperature for
several weeks.

Several hundred animals fell ilt quite suddenly. The affected minks manifested symptoms like lack of
appetite and thirst, epileptical attacki, para|ysis of the back |imbs, turning round along cephalocaudal axis,
lacrimation, photophóbia, conjunctivitis and polyuria.In a 2-5 day period lethal results followed. From among
95 000 young animals over 4000 minks died over the course of several days.

Laboratoiy investigations like bacteriological, virusological examinations and biological test eliminated
infectious diŚeases anó alimentary intoxication. The histopathological examinations revealed the following
changes: considerable histologic leiions and degeneration of brain, liver, kidneys and intestinal villuses. Those
damages produced the impaiiment of detoxicating reactions in liver cells, limited the elimination of kidneY
waste-próducts and the facilitation of absorption of toxins from the gastrointestinal tract. This caused
a diseaie symptom complex typical for hepatiĆ encephalopathy relating to nutrition developed after feeding
raw fish riótr ń an enzyme caióa thiaminaie, which ii a factor inactivating vitamin B1 in feedstuff. Fresh diet
supplemented with high level of vitamin 81 caused the return to health of minks within 3-5 daYs.
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Encefalopatiawątrobowa (HE hepatic encephalo-
p athy) j e s t syndromem kl ini c zny m char aktery zuj ącym
się zaburzeniami neurologicznymi i motorycznymi, które
pojawiają się w przebiegu długotrwałych dysfunkcji
wątroby. Zaburzenia w funkcjonowaniu centralnego
układu nerwowego (CUN) mogą pojawić się zarówno
w osĘch, jak i przewlekłych schorzeniaclr waJroby.
Badania nad patofizjologiąwątroby u psów, kotów i mię-
sozernych zwierzal futerkowych wykazaĘ częste wy-
stęp owanie liczny ch i róznoro dnych uszkod zeh w ątr o -

by (1, 2,5,'7,8, 10-14). Uszkodzeniom tym towaruyszy
często zespół zńlrzeńneurologicznych, charakteryzu-
jących się niezbornością ruchową, podnieceniem,
drgawkami, wykonywaniem ruchów okrężnych lub
wzdŁlż długiej osi ciała, upośledzeniem widzenia, aw
końcowej fazie choroby dominują drgawki, po czym
następuje śpiączka i zejście śmiertelne. Klinicznie wy-
rcżnia się postać encefalopatii ze słabo zaznaczonymi
objawami, które ustępująpo leczeniu i regeneracji wąt-
roby oraz przewlekłą postać encefalopatii z nasilajapy-

mi się objawami klinicznymi. Śmierlelność przy dru-
giej postaci HE, jest wysoka t może wynosić ]0oń cho-

rych zwterzal (16).
HE jest schorzeniem o wieloczynnikowej etiologii,

które mogą powodowaó tylko zaburzenla czynnościo-
we centralnego układu nerwowego, nie w5,rvołująnato-
miast trwĄch zmian morfologicznych w mózgu, waJ-
robie i nerkach (I, ż,9, 10, 13, 14). Wśrod czynników
wyzwalających HE wymienia się amoniak, merkapta-
ny, zŃlrzenia elektrolitowe, wolne kwasy tŁllszczowe
o krótkich łańcuchach (C4-C6) i wzrost poziomu nie-
ktorych aminokwasów w krwi. Zablrzenianeurologicz-
ne, podobne do HE, mogąwystapić u norek przy niedo-
borze witaminy B,, który powstał w wyniku żyrvienia
duzą ilością świezych ryb, zawterających tiaminazę
(szprot, mintaj, śIedż) będącą enzymem unieczynniają-
cym tę witaminę (16). Heggeset i Skrede (4) opisali HE
Pr B,r,

łuje u lisów i norek częs-
to zęntami neurologiczny-
mt, zwanąparalizem Chasteka (4, 15, 16).*) Badania częściowo sfinansowano z grantu KBN Nr PO6Z 0512 25



Mechanizm uszkadzania układu nerwowego w przę-
biegu chorób wątrobyjestzłożony. W uszkadzaniu CIIN
duzą rolę odgrywa wzrost poziomu amoniaku we krwi,
który blokuj e powstawan ie związków energetycznych
w komórkach nerwowych. Amoniak przyczynia się także
do wzrostu poziomu toksycznego kwasu gamma-ami-
nomasłowego (GABA). Pojawianie sięw krwi substan-
cji toksycznych (encefalotoksyn), w tym amin, krótko-
łańcuchowych kwasó w tłuszczowych, merkaptanów,
endo g ennych l i gandów re c eptorów b enzo diazępin or az
tzw. fałszyvrych neuroprzekaźników (tyramina, aktopa-
mina, tryptofan) ptzyczynialą się równiez do powstania
choroby (10-13). Toksyny pojawiające się we krwi nie
są unieczynniane w wątrobie z powodu uszkodzenia
komórek, zwyro dnienia, marsko ści, występo w ania r óż-
nych stanow zapalnych oraz obecności nowotworów.
Krązeniem wrotnym toksyny dostają się do krwiobiegu
ogólnego, a po przekroczeniu bariery krew-mó zguszka-
dzają komórki netwowe CIIN, powodując zaburzenia
metaboliczne, transportu chlorków w neuronach t zmia-
ny wsteczne (I,2,9, 11, 13).

W opracowaniu przedstawiono badania, dotyczące
masowego wystąpienia encefalopatii waJrobowej u no-
rek we wrześniu ż003 r. w ferrnie połozonej w woj, lu-
buskim.

Matetiał imetody
Zwierzętz. Zachorowania wystąpiły w dużej fermie no-

rek, której obsadę stanowiło 18 000 zwierząt stada podsta-

wowego i około 95 000 młodych 4-5-miesięcznych norczaJ.
Norki byĘ różnych odmian bar-wnych, wolne od choroby
aleuckiej, a w okresie lipiec-sierpień około 80oń rwierza!
zostało zaszczepionych przeciw botulizmowi, wirusowemu
zapaleniu jelit i krwotocznemu zapaleniu płuc.

Zywienie. Norki byĘ łwione karrnąprzygotowanąw in-
nej dużej fetmie, dostarczaną co drugi dzień w ilości prze-
l<raczającĄ zapotrzebowanie dzienne. Nadwyżkę karmy skła-
dowano w specjalnym silosie. Skład karmy był następujący:
40o% stanowiĘryby i ich odpady (dotsz- I0%o,szprot-30oń),
40oń o dp ady z drobiu, 3Yo mączka z krw i i piór, 2%o maq,zka

z indyka,9Yo zboża ekskrudowane (pszenica, jęczmień, ku-
kurydza), 2 % wysłodki buraczane, l oń płatki kukurydziane,
Ioń olej soj owy or az 1 kgl t karmy premix GuyoFox p lus 0, l 0%.

Skład karmy zapewniałldziŃ energii metabolicznej zbiał-
ka4loń,tluszcztl 44joń orazwęglowodanów l4,Jo^, co od-
powiadało około l 600 kcal/kg karrny_ Nadto karrna była kon-
serwowana pirosiarczlrrem sodu w ilości 2kglt oraz zabęz-
pieczona przeciwutleniaczem Rendox w ilości 300 g/t kar-
my i przechow}nvana przezkilka Ęgodni w temperaturze -
30,C.

Norki pornimo stałego dostępu do karrny i wody wykazy-
wały słaby apetyt i pragnienie. Spośród 95 000 młodych
zwierzątpadło w okresie kilku dni ponad 4000 sztuk.

Badania kliniczne, sekcyjne i laboratoryjne. Norki byĘ
badane klinicznie, w trakcie badania pobrano od I0 zwierzaJ
krew do b adania hematolo gic zne go i biochemiczn ego. Licz-
ne zwierzętapadłe sekcjonowano; od 10 sztuk pobrano wy-
cinki narządów do badania bakteriologic zne$o,wirusologicz-
lego oraz od 5 wycinki do badania histopatologicznego.
Wykonano także badanie metodąimmunofluorescencji w kie-
runku nosówki, wścieklizny i choroby Aujeszky'ego. Dodat-

kowo wykonano próbę biologiczną w kierunku wirusowego
zapaleniajelit i choroby Aujeszky'ego na 3 kociętach, w kie-
runku nosówki na 4 tchórzofretkach oraz w kierunku zatru-

cia pokarmowego na 5 młodych, zdrowych norkach pocho-
dzący ch z innej fermy. B adaniem histopato lo gicznym obj ęto
wycinki mózgu, wątroby, nerek, śledziony i jelit cienkich
(dwunastnica, jelito czcze). Wycinki utrwalano w I0%o zo-
boj ętnionej formalinie, zatapiano w bloczkach parafinowych,
a uzyskane skrawki mikrotomowe barwiono hematoksyliną
1eoz}mą.

Wyniki i omówienie

Pierwsze zachorowania poj edync zych mvietząt obser-
wowano w lipcu. Objawy kliniczne manifestowĄ się
występowaniem dość obfrtej biegunki, porażeniami koń-
c zy n tylny ch i p oj e dyn czymi p adni ęc i ami norek. M as o -

we zachorowania norek o nasilonych objawach klinicz-
nych wystąpiĘ nagle, po skarrnieniu karmy składowa-
nej ptzez kilka dni i doĘczyĘ kilku tysięcy zwierząt
rozmieszczonych w dwunastu pawilonach. U chorych
norek ob s erwowa no zńurzenia fu nkcj onowania CUN :

n ptyczne,
p ż dłlgtej
9 orząt,Po

pierwszych
Dodatkowo
ie, światło-

wstręt, zapalente niezytowo-ropne spoj ówek, samooka-
Ieczenia, częste oddawanie moazu oraz biegunka.

Badaniem sekcyjnym padĘch norek stwierdzono sil-
ne odwodnienie, wychudzenie, przekrwienie bierne
i zwyrodnienie mia.zszowe waJroby oraz nerek. U poje-
dynczych zwierząt obserwowano wybroczyny pod bło-
nami surow lc zy m\ o gni ska niezytowe go zap a|enia pŁac

oraz silne nastrzykani e naczyńwieńcowych serca krwią.
Przewod pokarmowy pozbawiony był treści pokarmo-
wej i mas kałowych, zaśbłona śluzowa jelit wykazyrva-
Ła r o żny s top i eń zap alenia ni eżytowe go, kt.woto czne g o,

a nawet wrzodziejapego, Ponadto stwierdzono prze-
krwienie bierne naczyh klwionośnych mózgu i obrzęk
mózgu.

B adanie bakteriolog lczne iwirusologiczne wycinków
narza.dów wewnętrznych pięciu padłych norek było
ujemne. Również ujemnie wypadła próba immuno-
fluorescencji wykonana w celu wykluczenia nosówki,
choroby Aujeszky'ego i wściekltzny (Ilczne pogryzie-
nie personelu). Podobny wynik dała próba biologiczna
wykonana w kierunku wirusowego zapalenlajelit, cho-
roby Aujeszky' 9go, nosówki oraz zatrucia pokarmowego.

U wybranych losowo dziesięciu chorych norek w su-
rowicy klwi stwierdzono kilkunastokrotny wzrost po-
ziomów enzymów wątrobowych oraz kilkakrotny mocz-
nika i kr ości AspAt
wynosił 230,0 Ull,
zaś moc 8,2 pmoUl,
Qo znaQzI|le przekaczało warlości referencyjne. wyno-
szące odpowiednio : 5 3,3 -80,7 ; I4,7 -128,5 ; 37,61 ; 3,4-
-9,4; t 49,5-]0,0 (8). W badaniu hematologicznym krwi
jedynie u jednej sztuki stwierdzono spadek (1,8 tys,/
/mm3) Itczby leukocytów, zaś u pozostaĘch dziewięciu
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Ryc. 1. Zagęszczenie chromatyny i cytoplazmy ko-
mórek nerwowych oraz obrzęk mózgu u norki.
Barw. HE, pow.720x

ł
Ryc. 2. Martwica komórki nerwowej,liza jądra i cy-
toplazmy. Barw. HE, pow. 1200x

Ryc. 4, Masywna martwica wątroby i wakuoliza-
cja komórekwątrobowych u norki. Barw. HE, pow.
480x

Ryc. 3. Zwyrodnienie wodniczkowe i tłuszczowe ko- wica rozpływna
mórek wątrobowych u norki. Barw. HE, pow. 720x (ryc. I,2).
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Ryc. 5. \ł/akuolizacj a komórek kłębuszka nerkowe-
go, zwyrodnienie miąższowe komórek nabłonka ka-
nalikowego u norki. Barw. HE, pow.240x

W wątrobie
stwierdzono
u wszystkich
Z,wrcrZątZWyrod-
nienie wodnicz-
kowe i tłuszczo-
we hepatocytów
(ryc. 3).Nasile-
nie procesów
Zwyrodnienio-
wych aŻ do wy-
stąpieniamasyv-
nej martwicy
i wakuolizacji
komórek wątro-
bowych było
większe w strefie
środkowej i ob-
wodowej zrazi-
kow (ryc.4).
W dwóch pTzy-
padkach stwier-
dzono niewielkie
ogniska martwi-
cy skrzepowej
hep ato cytów,
ktore występo-
wały głównie
w stręfie około-
bramnej zrazi-

l1

Ryc. 6, Zanik grudek i ich centrum namnażania oraz
zwłóknienie śledziony u norki. Barw. HE, pow.240x

Ryc, 7. Martwica kosmków i nabłonka gruczoło-
wego w jelicie czczym norki. Barw. HE, pow. l20x



ków . ŻyĘ c entralne i naczy nia wło s owate zr azikow byĘ
przekrwione; przekrwięnie u cztęrech zwierząt pTzyj-
mowało cechy zastoju krwi.

W nerkach stwierdzono martwicę Itcznych kłębusz-
ków nerkowych i nabłonka kanalików kręĘch. W po-
zostŃy ch kłębuszkach obserwowano przekrwienie na-
czyń włosowatych. Nabłonek kanalików zbl,orczych
i dalszych był objęty zwyrodnieniem miązszowym
i wodniczkowym. W licznych kanalikach stwierdzono
ponadto zhxzczanię się nabłonka i tworzenie niewiel-
kich wałeczków szklistych. Nerki na granicy warstwy
korowej i rdzennej byĘ znacznie przekrwione, co świad-
czy o występowaniu nerki wstrząsowej (ryc. 5).

W śledzionie stwierdzono zanik splenocytów, obec-
ność małych grudek chłonnych, w ktorych obserwowa-
no martwi c ę o ś ro dków namnńanta i małąIic zbę limfo -
cytów. Torebka śledzionowa i beleczki łącznotkanko-
we były zgrabtałe (ryc. 6).

Badaniem mikroskopowym j elit cienkich stwierdzo-
no uszkodzenie kosmków, ktore byĘ zniękształcone, a w
części szczytowej obumarłe. Obserwowano równiez
obumarcie nabłonka kosmków i nadmierne zŁuszczanie
się komórek nabłonkowych, które gr omadziĘ się w ślu-
zię w świetle jelit (ryc. 7). Komórki krypt jelitowych
wykaryw aĘ małą akĘwno ś ó mitoty c zną 1 słab o zazna-
czonąproliferacj ę komórek nabłonkowych.

Przeprowadzone b adania histopatolo giczne wskazy-
waĘ na silne uszkodzeniemozgu u norek, które powsta-
ło w wyniku długotrwałego uszkodzenia wątroby na tle
p okarmowym . Zmiany p atomorfo 1 o gic zne w b łoni e ś lu-
zowej jelit cienkich ułatwiaĘ wchłanianie toksyn zprze-
wodu pokarmowego, które w wątrobie powodowały
uszkodzenie komórek wątrobowych. Zanik funkcji de-
toksykacyjnej waJroby, jako wynik zwyrodnienia wod-
niczkowego , tłuszczowego i martwicy komórek wątro-
bowych przyczynvał się do rozwoju encefalopatii, cze-
go następstwem byĘ masowe padnięcia norek. Na szyb-
kość rozwoju encefalopatii miał równiez wpĘw stopień
u szko dzeni a n erek i zw lązane z ty m zabut zone wydal a-
n|e z oTganizmu substancji toksycznych, głównie amo-
niaku i mocznika. Wyniki badań histopatologicznych ko-
re spondow Ę z wynlkami badah biochemicznych pro-
filu wątrobowego i nerkowego . Znaczny wzrost w krwi
Aspat, ALAI, AĘ mocznika i kreatyniny świadczy o za-
awansowanym procesie uszkodzenia wątroby i nerek,
b ez żadnej możliwo ści sprawne go funkcj onowania tych
narządów i unieszkodliwiania toksyn. Ponadto obraz
mikroskopowy uszkodzonych hepatocytów i innych
komórek org anizmu pr zyp ominał us zko dze n i a t ow ar zy -
szące niedoborom mineralno-witaminowym, głownie
witaminy B,.

Wyniki przeprowad zony ch b adań wskazuj ą ze ence -
falopatia wątrobowa u norek została spowodowana
prawdopodobnie niedoborem witaminy B,. Sprzyjało
temu zyłvienie norek karmą z dużymudziŃęmryb za-
wierającej ęnzym tiamtnazę (mvŁaszcza szproty), oruz
długie przechowywanie p aszy kons erwowanej piro siar-
czy nęm s o du, który tak j ak zj eŁczałę tŁtlszc ze, j e s t c zyn -
nikiem inaktywującym witaminę B, (3, 4,Is).Przygo-
towlłvanie karrny, w ktorej jestzawartatiaminaza, z jed-

noczesnym dodawaniem witaminy B,, powoduje rów-
nież rozl<ład witaminy w karmie jeszcze przedjej skar-
mieniem lub po nakarmieniu w przewodzie pokarmo-
wym (15). Przeciwutleniaczę dodawane do karmy za-
pobiegają co prawda, jełczenit tŁlszczy i rozpadowi
witaminyB,, nie inaktyrłująjednak samej tiaminazy (3,
4, 14, I5).

W żyrvi eniu mi ęs oż erny ch zw ier ząt fu terkowy ch p o -
winno się stosowaó do karmy sporządzonej z mięsa
zwierząt gospodarskich lub ryb nie zawierających tia-
mLnazy do datek witamin ro zpu szc zalny ch w wo dzi e (B,
C) ( 1 5 ). W omawian ym pr zypadku wystąpienia enc efa-
lopatii wątrobowej u norek, po zmniej szeniu udziału ryb
w karrnie oraz zwiększeniu dodatku premiksu z pod-
wyższoną zawartością witaminy B,, objawy chorobo-
we ustąpiły w ciągu 2-5 dni.

Wnioski
1. Złożona etiopatogeneza oTaz brak patognomicz-

nych objawów chorobowych sprawta, że rozpoznanie
encefalopatii wątrobowej u norek wymaga przeprowa-
dzenia kompleksowych badań, bowiem niektóre obja-
wy kliniczne przypominająnosówkę lub zatructe NaCl,
a u p oj e dyn c zy ch zw iet ząt nawet chorob ę Auj e s zky' e go,

2. W okresie intensywnego norek wzrostu należy
ograntczy c podawanie karmy unieczynniaj ącej witami-
nQ Br (niektóre ryby), zawierającej enzym tiaminazę,
konserwację karmy pirosiarczynem sodu oraz dŁtlższe
przechowywanie karmy w chłodni, w trakcie którego
powstaj ą produkty rozpadubiałek i jełczenia tŁrczczów.
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