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u nied oftzalych loszek

TERESA DoBoszyŃsKł, ANToNl JARczyK**, ANNA RoGlEWlCZ**,
BARBARAJANA*,ANETAANDRoNoWSKA,ANNAPosTEK

=* 
ilirffT"j,#;f:#*f,'.,.ii#Hłt$j.,JJ#:l!i:ł:łiłi:5,,j',i:

Doboszyńska T., Jarczyk A., Rogiewicz A,, Jana B., Andronowska A., Postek A.

Effect of zeatalenone 0n morphological teatutes of oualies in young gilts
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ovaries in the control groups (Kl and K2) had a thic
and growing ovarian follicles of various sizes.In gro
as deformation and wall fibrosis of fo|licles. In the
the ovaries showed the correlafion between the level of
or Mycofix Plus. In the ovaries of group Dl
visible ovarian cavum and follicular fluid, wer
characterized by the highest
fibrous and the primary and
demonstrated degeneration
obtained data indicate the in
of ovarian follicles in young gilts. Due to the observed changes we cannot exclude the influence of MYcofix Plus

in group D3.
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Commitee of Food on Fusarium Toxins 2000 (2), ZEN
określany jest na podstawie dawki, która nie wlłvołu-

szy (7).



Poziom skażenia ZEN i/ub dodatek
ZENk, Mycolix Plus

Niski poziom ZENn

Niski poziom ZENn + ZENk

Wysoki poziom ZENn + F-A-T

Wysoki poziom zENn + zENk + F-A-T

Wysoki poziom ZENn + Mycolix Plus
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Tab. 1. Poziom skażenia ZEN mieszanek paszowych grup
kontro|nych i doświadczalnych (n: 15)

0gólne stężenie ZEN

w paszy (lg/kg)

K1

K2

D1

D2

D3

Objaśnienia: ZENn zęaralenonnaturalny,ZENk zearalenorr
krylstaliczny

Celem badań było określenie wpływu zearalenonu
oraz absorbera Fix-A-Tox i preparatu Mycofix Plus
na strukturę jajników u 60-dniowych loszek.

Mateilał i metody

Badania przeprowadzono na 15 ]oszkach o wyrównanej
masie ciała w wieku 40 dni, pochodzących od loch PIC
i po knurach pietrain x duroc. O]<res doświadczeń wynosił
2I dn| a zwierzętapodzielone były na 5 grup (n : 3) Zwię-
rzęta skarmiano mieszanką ze śruty kukurydzianej (B0%)
i koncentratu wysokobiałkowego (20%). Do mieszanki dla
zwierząt z grup kontrolnych (Kl i Kr) uzyto śn-Lty kukury-
dzianej o niskim poziolnie zanieczyszczeniaZEN, podczas
gdy w grupach doświadczalnych (D,, D,, D3) śruty o wy-
sokim poziomie skazenia ZEN (ab. 1). Ponadto, w jednej
z grup kontrolnych i doświadczalnych (K, i D,) wprowa-
dzono dodatek 200 pg zearalenonu krystalicznego (ZENk)
na 1 kg paszy (Sigma Aldrich). W celu zapobieżenia wpły-
wom zearalenonu, loszkom z grupy D, dodawano do paszy
absorber mikotoksyn: Fix-A-TOX (F-A-T, Alvetra und
Werrrut, Austria), które go zw iązkalni czynnymi s ą natural -

ne glikokrzemiany i klinoptylolit. Innym
dodatkiem, wprowadzanym do paszy
loszkonr z grupy D,, był 0,1% Mycofix
Plus (Biomin GT1, Austria), w którym
wykorzystyrv ane sądzlŃania składników
mikrobiolo giczny ch oraz absorpcj a,
w celach detoksykacji.

Lewe i prawe jajniki każdej loszki
wycinano z krezki 1ajnikowej bezpośred-
nio po uboju, określono masę (mg) i ob-
jętość (mm'). Tkanki wszystkich jajni-
ków utrwalano w płynie Bouina, zatapia-
no w parafinie, cięto na seryjne skrawki
na mikrotomie Reichert-Jung (3-5 pm)
i batwiono H-E. Przegląd tkanek i doku-
mentacj ę foto graficzną prowadzono
w oparciu o skrawki seryjne z pośrodko-
wych i bocznych części każdego jajnika
za pomocą mikroskopu świetlnego
§ikon FXA, Japan).

Analtza statystyczn a została wykona-
na za pomocą j ednoczynnikowej analizy
wariancji (Statistica 6,0). Istotności róz-
nic pomiędzy grupami określono testem
Tukeya.

Wyniki iomówienie
Porównanie pomiarów uzyskanych na wyizolowa-

nych jajnikachwykazało, że masa i objętość tych na-
rządów była naj wy ższa w grupach D l i D2, a najnlższa
w grupie D, (tab. 2). Roznicęw objętoŚci prawego jaj-
nika stwierdzono między grupami D, i D,,. Porówna-
nie pomiarow uzyskanych od zwieiząt kontrolnych
(K, + Ę) i dośwtadczalnych (D, + D2 + D]) wskazy-
wało, że ZEN przyczyntł się do wzrostu masy i obję-
tości jajników w grupie D (ab. 3).

Pomimo braku dużych różnic ilościowych w ogo1-
nej masie i objętości jajnikow, ujawniono występowa-
nie różnic strukturalnych między poszczególnymi gru-
p ami b adan y ch zw ier ząt w sp ołzależni e o d stopni a ska -

żeniapaszzaęralenonem. U loszek z grupy kontrolnej
K, (tab. 1) jajniki charakteryzowały się grubą na ca-
łym obwodzie warstwą pęchęrzyków pierwotnych
(ryc. 1). W prryrdzeniowej warstwie kory występowały
dość licznie pęcherzyki wzrastające o rożnej wielkoś-
ci (ryc. 2). U badanych loszek z te1 grupy, pęcherzyki
j aj nikowe zawlsr ały poj edyncze komórki t ozr o dcze,
umieszczone zwykle w centralnej części pęcherzyków
pośród komórek ziarnistych.

Jajniki loszek zgrupy kontrolnej K,, otrzymujących
w paszy dodatek ZEN krystalicznegÓ, co prowadziło
do prawie 3-krotnie wyższego poziomu skażenta niż
w grupie K, (tab. 1), miały podobną ogólną strukturę
kory. Jednakze grup ę ty ch zw l,er ząt charakte ry zow aŁo
znaczne rozbudowanie kory jajnika, zwłaszcza w jej
c z ęś c i pr zy r dzeniow ej . S tano w 1Ę j ąlic zniej s z e p ęche -
rzykiwzrastające,w tym 2-krotnie większe w porów-
naniu z grupąK,. Do najczęściej spotykanych obja-
wów w mniejszych pęcherzykach wzrastających nale-

83,20

232,60

585,73

1314,56

948,48

Tab.2. Średnia (+ SD) masa (mg) i objętość (mm3) jajników loszek żywionych
paszą o różnym stężeniu ZEN (n : 15)

Objaśnienia: a,b p < 0,05

Tab. 3. Średnia (+ SD) masa (mg) i objętość (mm3) jajników loszek z grup o niskim
(K: K, + Ę) i wysokim (D : D, + D, + Dr) poziomie skażenia mieszanek zeara|e-
nonem (n: 15)

Grupa
Mieszanka - poziom

zanieczyszczenia

Masa

Lewy

ajników

Prawy

0bięlOść iainików

Lewy I rr.*y

K(n=6)

D(n=9)

Niski poziom ZEN

Wysoki poziom ZEN

6,40 t 1,01

7 ,60 ł 2,70

6,30 t 0,72

7,40 x 2,80

115,50 t 21,01

130,20 t 50,72

99,50 t 6,41

'l12,10 t 48,48

Grupa
Mieszanka - poziom

zanleczyszczenla

Masa

Lewy

ainików

Prawy

0 bięlośl

Lewy

iainików

Plawy

K1

R2

D1

D2

D3

Niski poziom ZENn

Niski poziom ZENn
+ ZENk

Wysoki poziom ZENn
+ F-A-T

Wysoki poziom ZENn
+ ZENk + F-A-T

Wysoki poziom ZENn
+ Mycolix Plus

6,90 t 1,26

5,90 t 0,7't

8,40 t0,38

9,00 t 4,00

5,60 t 1,60

6,70 t 0,60

5,90 t 0,69

7,80 t 0,53

9,20 t 4,01

5,10 t 1,55

111 ,00 t 30,44

120,00 t 24,00

133,30 t 27,54

166,70 t 64,01

90,67 t 32,33

100,0 t 8,66

99,00 t 5,20

'l23,00 t 19,67

147 ,00 ł 60,22a

66,30 t 15,50b



żały: zanik błony komorkowej il
i rozrzedzenia cytoplazmy 'I

(ryc. 3), wakuolizacj acytoplaz-
my i kariop|azmyjądra, defor-
macja komorki jajowej (ryc. 4)
oraz tendencja do biegunowe-
go jej usytuowania (ryc. 3 i4).
Naj większe pęcherzyki,,nieza-
Ieżnie od zmian w komórce ja-
j owej, wykazywaĘ obj awy de-
formacji i włoknienia ścian
(ryc. 5).

W porównanlu z grupami

możę wspołzależne także od .

podawania F-A-T lub prepara
tu - Mycofix Plus, '

W grupie D, (tab. 1), głów-
nymi el ementami kory j ajnikow
były pęcherzyki wzrastaj ące,
w tym pęcherzyki II rzędu. . .
Uwagę zwracała także gruba .
torebka włoknista oraz wąskie
pasmo pęcherzykow pierwot- ,]

nych, tkwiących w tkance łącz- 1
nej o gęstym utkaniu włoknis- , .
tym z dużą ilością fibroblas-
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większych pęcherzykach ko-
mórki te byĘ niejednokrotnie
znacznlę pL.1. Przekrojejajnikówloszek zgrup kontrolnych: K, (rYc.1 i2) i Ę (rYc.3,4 i 5)

owanę w przedstawiają.. Óniu"y pęcherzyków pierwotnych (ryc. 1) orazpęcherzYków wzrasta-

i zwykle jących o roznÓl wiekoŚci (ryc.2 w pow. x 312, ryc.3i4-x 625 i rYc.5- x 156)
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Dotychczasowe badania

wskazują, ze morfolo giczne
właściwości jajnikow u 40-
-dniowych loszek skarmianych
p aszami skażonymi zęar a|ęno -
nem, nie były dotąd rozpatry-
wane, W §/m okresie życia pro-
siąt kora zdrowych jajnikow
jest grubą warstwą pęcherzy-
kówpierwotnych i Ęlko niekto-
re z nich, znajdujące się w są-
siednwie r dzenta jajnika wypo-
sazonego w pęczki różnychna-
czyh, r ozpoczynaj ą swój wzro st
i rozwój, tw orząc cor az ltczniej -
sze pęcherzyki wzrastaj ące (3 ).
Wtedy ich rozwój jest zależny
od wspołdziałania wielu czyn-
ników produkowanych przez
same pęcherzyki, jak też nad-
nerczai grasicę (5, 14), Badane
przęz nas prawe i lewe jajniki
u 60-dniowych loszek różnlły
się masą i objętością. Jak wska-
zuj ąb adania endokryno 1o gicz-
ne u zdrowych młodych loszek,
spontaniczne wydzielanie estra-
diolu (E,, w osoczunieprze|ca-
czające 10 -20 p g/ml) (24) może
by ć j e dną z pr zy a Tyn ni erówno -

miernego wzrostu obu j aj nikow
(8,24). Z drugiej strony, brak
synchronizacj i rozwoju obu j aj -

ników mogłbyć uzalezniony od
produkcji TGF, aktywiny lub
inhibiny (3, 10). Roznice w ob-
jętości i masie jajnikow bada-
nychprzez nas loszek wskazy-
waĘ na współzależność od nis-
kiego lub wysokiego poziomu
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PL.2.Przekroje różnej wielkości pęcherzyków z jajników loszek pochodzących z grup
doświadczalnychlD,-ryc.6(x625),Dr-ryc.7(x3l2)iD,-ryc.8(x312)iryc.9(x625)

W głębszych warstwach kory jajnika spotykano poje-
dyncze pęcherzyki wielojajowe. Jednak większość
z ntchstanowiĘ strukfury z objawami destrukcji i roz-
padu, a ich otoczenie wskazywało napostępujące pro-
cesy włóknienia kory jajnika.

W grupie D, (tab, 1), masa i objętość byĘ najntższe
w badanych §rupach zwierząt (tab. 2). Nie zaobser-
wowano obecności pęcherzyków pierwotnych na ca-
łym obwodzie jajniliów, a pozostałością było kruszy-
wo komórkowe z fragmentami komorek rczrodczych
wydzielone przęz pasma tkanki Łącznej. Pośród roz-
padających się elementów pęcherzykowych występo-
wały drobne nacieki o ciemnych barwach, spotykane
równiez w głębszych warstwach kory jajnikow
(ryc. 8, 9). W grupie omawianychjajnikow, v,ryróżmiaĘ
się takze limfatyki o rozszęrzonym świetle, a szcze-
golnie ltmfatyczne kapilary często zawterające masy
opisywanego materiału.

skażenia pasz zearalenonem. U loszek lż}-I25-dnto-
wych, otrzymujących per os niskie dawki ZEN oby-
dwa jajniki były mniejsze w porównaniu z grupąkon-
trolną(27).

W dwu grupach kontrolnych struktura jajnikow
wskazywała na przyspieszenie rozwoju wielu pęche-
rzyków pierwotnych do wzrastających I i II rzędu.
Dodatek ZENk w jednej ztych grup mogł być powo-
demzmiandestrukcyjnychwkomórkachroztodczych.
Nie można tez wykluc zyc jego wpłyvr.u na deformacje
i zwłóknienie ścian największych pęcherzyków.

Podobnie jak w grupach kontrolnych, jajniki grup
do świ adczalnych wykazyw aĘ zmiany wsp ółzależne
z wysokością poziomu skazenia pasz zearalenonem.
Nie mozna takze wykllczyć wpływu absorberamiko-
toksyn - F-A-T oI az pr ęparatu - Mycof,rx Plus. B ada-
nia hodowlane Rogiewicz (2I) przeprowadzone na
tych samych grupach zwterząt wskazująna brak uni-



wersalnego z-lvlązku lub sposobu, który mógłbybez-
pieczne eliminować toksynę. Poparciem tego poglądu
są badania prowadzone pod kątem poznania zmlan
morfologicznych w narządach rozrodczych u świni
i norki pod wpĘwem ZEN (25).

W porównaniu z niewielkimi zmianami w grupach
K, i Ę, struktura jajnikow w grupach D,-D, -vq:łkazry-

wała odmienne właściwości. Przy stężeniu ZEN natu-
ralnego - 585,73 pLglkg i dodatku F-A-T obserwowa-
no wystąpienie zjawiska wielojajowości we wszyst-
kichpęcherzykachwzrastającychposzczegóInych jaj-
ników. Zj awisko to znane j e s t z w cześniej szych publi-
kacji (26) i wskazuje na występowanie w jednym
pęcherzyku nawet do 48 komorek jajowych i brak pę-
cherzyków w zr astaj ących j ednoj aj owych.

P r zy najwy ższy ch p o zi omach skaz eni a p as z zear a-
lenonem (grupy: Dl i D2) występowaĘ nasilone pro-
cesy zmian histopatolo gicznych. Stwierdzone objawy
artezji i atrofii oraz zwłóknienia obejmowaĘ więk-
szość (w grupie Dr) lub prawie wszystkie pęcherzyki
(w grupie D,), niezależnie od ich rodzaju i wielkości,
Nasuwa się przy tym wniosek, iż nadmtar zęaraleno-
nu w paszy dla młodych loszek możę powodować za-
burzenia lub brak mozliwości rozrodu. Dalszychroz-
strzygnięć wymaga uzylvanie preparatu Mycof,rx Plus.
Powstawanie zasadochłonnych infiltracj i - sugeruj ą-
cych współudzińw degradacji elementów kory jajni-
ków loszek z grupy D^, a zarazem brak ich w jajni-
kach pozostaĘch grup - nie wyklucza negatywnego
wpĘwu tego preparatu na rozl<ład samiczej gonady.
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Zńlrzęnia czynności autonomicznego układu nerwowego (dysautonomia)

u kotów, podobnie jak u innych gatunków zwierząt, charakteryzują się daleko

zaawansowanym zwyrodnieniern autonomicznego układu nerwow ego. Coraz
powszechniej jest akceptowany pogląd, że u koni dysautonomiąjest toksoinfek-

cja wlłvołana przez Clostridium botulinum typ C. Dlatego przeprowadzono ba-

dania nad obecnością toksyny tego zarazka w karmie, kale, treści jelita biodro-

wego 6 z 8 kotów, u których stwierdzono dysautonomię, Chorobę cechowała

utrata łaknienia, niechęó do poruszania się, u części zwierząt zatwardzenie, za-

trzymanie moczu, obushonne rozszerzellie żrenic. Grupę kontrolną stanowiło 1 1

zdrowych kotów. Obecność neurotoksyny C. botulinum stwierdzono badaniem

serologicznym u 7 z 8 chorych kotów oraz w suchej karmie. Nie występowała

ona u kotów z glltpy kontrolnej i w konserwowanej karmie. Na kontakt
z C botulinum łp C/D Ęp C wskazywała obecnośó przeciwciał dla toksoidu

boNT/C w klasie IgA w kale kotów chorych i z grupy kontrolnej. Jednakże po-

ziom przeciwciał zarówno dla toksyny, jak i dla antygenu powierzchniowego

C. botulinum Ęp C w kale kotów chorych po 14 tyg od chwili zachorowania był
statystycznie istotnie wyższy niż w kale kotów z grupy kontrolnej.
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