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Influence preservatives on the histopathological picture of some internal organs of minks
Summary
The study was conducted at the scanbrown mink breeding farm. After weaning, the animals were divided
into two groups, 50 units each (I treatment, II control). Both groups were fed a diet having an identical composition and energy level, but group I received a dietary preservative and antioxidant additives. Sodium pyrosulphite
was added at a dose of 0.2-0.3% ready feed mass and Hadox antioxidant at a dose of 0.15-0.20 g per 1 kg ready
feed until November.
The slaughtered animals (10 units from each group) were subjected to postmortem and pathomorphological
examinations. Histopathological examinations were carried out on sample specimens of the internal organs
essential to the digestive and absorption processes and metabolism (stomach and duodenum, small intestine,
large intestine, liver, kidneys).The feed preserved with sodium pyrosulphite and Hadox antioxidant did not
show microbiological contamination at a level which would be hazardous to animal health. Supplementing the
feed with a preservative and antioxidant resulted in a variation within the histopathological changes in the liver
of both groups of animals. The kidneys were reported to show slight epithelium steatosis of the I order and
convoluted tubules. No pathological changes were recorded in the images of the minks alimentary tract.
Keywords: minks, histopathology, antioxidant

Norki maj¹ prosty w budowie przewód pokarmowy,
przystosowany do szybkiego, g³ównie enzymatycznego
trawienia pasz pochodzenia zwierzêcego, które cechuje
wysoka zawartoæ bia³ka i koncentracja energii z t³uszczu oraz stosunkowo du¿a iloæ witamin i soli mineralnych. W ¿ywieniu norek wykorzystywane jest miêso
zwierz¹t gospodarskich, a przede wszystkim niejadalne
przez cz³owieka czêci tusz wo³owych, wieprzowych
i koñskich (g³owy, jelita, uk³ad rozrodczy, wymiona)
ryby, drób oraz ich odpady. Jest to najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposób utylizacji odpadowych pasz
pochodzenia zwierzêcego, chocia¿ skarmianie ich mo¿e
mieæ ujemny wp³yw na stan zdrowia zwierz¹t. Stosuj¹c
odpowiednie techniki konserwacji chemicznej i biologicznej oraz przechowywania pasz pochodzenia zwierzêcego, mo¿na ograniczyæ rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych oraz procesy rozk³adu  gnicie czy je³czenie t³uszczów, powstawanie toksyn biologicznych itp.
Wyniki otrzymane w badaniach na lisach polarnych
(7, 8), wskazuj¹ce na zmiany patologiczne w narz¹dach
*) Praca finansowana przez KBN nr projektu PO6Z 051225.

wewnêtrznych zwierz¹t ¿ywionych paszami o zwiêkszonej wartoci energetycznej sta³y siê podstaw¹ podobnych
badañ nad okreleniem wp³ywu zastosowania rodka
konserwuj¹cego i przeciwutleniacza na obraz histologiczny wybranych narz¹dów wewnêtrznych norek ¿ywionych
karm¹ wysokoenergetyczn¹.

Materia³ i metody
Badania przeprowadzono w fermie reprodukcyjnej norek,
zlokalizowanej na terenie Polski w województwie podkarpackim. Ze stada samic norek odmiany scanbrown wytypowano
dwie grupy po 30 zwierz¹t. Norczêta po odsadzeniu od matek
podzielono na dwie grupy po 50 sztuk ka¿da (I dowiadczalna,
II kontrolna). Obie grupy otrzymywa³y karmê o takim samym
sk³adzie surowcowym i poziomie energii. Wartoæ energetyczna 1 kg karmy w okresie po odsadzeniu do wrzenia wynosi³a
od 1690 do 1700 Kcal/kg w zale¿noci od fazy wzrostu i rozwoju, w tym udzia³ energii z bia³ka 33,0-35,1%, z t³uszczu 52,2-52,4%, z cukrów 12,5-14,8%. Wartoæ energetyczna 1 kg karmy od padziernika wynosi³a ok. 1800 Kcal/kg, w tym udzia³
energii z bia³ka 32%, z t³uszczu 50-55%, z cukrów 13%. W sk³ad
karmy wchodzi³y: odpady pofiletowe dorsza 4%, szprot (ca³a
ryba) 15% (do wrzenia), odpady drobiowe mieszane (g³owy,
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³apy, jelito) odpowiednio 42-55%, ¿o³¹dki koñskie 10-13%,
m¹czka miêsno-kostna 6-8%, t³uszcz zwierzêcy 1-3%, ruta
pszenna 10-12%, otrêby 2%, woda 6%. Karma uzupe³niana by³a
premiksem witaminowo-mineralnym GuyoFox w dawkach pokrywaj¹cych pe³ne zapotrzebowanie na te sk³adniki, tzn. w dawce 0,10 kg/1 tonê karmy gotowej (3, 10). Bezporednio po przygotowaniu karmy przeprowadzono jej badanie mikrobiologiczne w kierunku izolacji patogennych bakterii tlenowych i beztlenowych oraz parazytologiczne w kierunku stwierdzenia obecnoci jaj i larw nicieni i tasiemców. Przez ca³y okres dowiadczenia karma podawana by³a do woli, ze sta³ym dostêpem do
wody. Ró¿nica pomiêdzy grupami polega³a na zastosowaniu
w ¿ywieniu grupy I dodatku rodka konserwuj¹cego i przeciwutleniacza. Do listopada podawano jako rodek konserwuj¹cy
pirosiarczyn sodu w dawce stanowi¹cej 0,2-0,3% masy karmy
gotowej oraz przeciwutleniacz Hadox w dawce 0,15-0,20 g na
1 kg karmy gotowej. Oba preparaty dodawane by³y do surowców miêsno-rybnych sk³adowanych w ch³odni, w temperaturze
oko³o minus 20°C.
W trakcie badañ przeprowadzono kontrolê wyników hodowlanych i produkcyjnych ze szczególnym uwzglêdnieniem: warunków zootechnicznych chowu zwierz¹t, zu¿ycia karmy, jej
stanu chemicznego i mikrobiologicznego oraz warunków jej
przygotowania (13). Do badañ bakteriologicznych i mykologicznych pobrano z mieszad³a losowo po trzy próbki, w miesi¹cach: czerwiec, wrzesieñ, listopad. Badania laboratoryjne
przeprowadzono wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów PN-R-64791, PN-75/R-64787, PN74A-74016 oraz metodyki w³asnej
ZHW Gdañsk (6, 7).
U zwierz¹t poddanych ubojowi (po 10 sztuk z ka¿dej grupy)
wykonano badanie sekcyjne i histomorfologiczne. Do badania
histopatologicznego pobrano wycinki narz¹dów wewnêtrznych
pe³ni¹cych pierwszoplanow¹ rolê w procesie trawienia i wch³aniania pokarmu oraz przemianach metabolicznych (¿o³¹dek
i dwunastnica, jelito cienkie, jelito grube, w¹troba, nerki). Materia³ tkankowy utrwalono przez 24 godziny w 10% formalinie
o pH = 7,2, a nastêpnie przeprowadzono w procesorze tkankowym Leica TP-1020 w ci¹gu 24 godzin przez wzrastaj¹ce stê¿enia roztworów alkoholi, aceton i ksylen do bloczków parafinowych. Wykonane preparaty histologiczne do oceny morfologicznej zabarwiono hematoksylin¹ i eozyn¹. W przypadku w¹troby i nerek wykonano dodatkowo skrawki metod¹ mro¿eniow¹ i zabarwiono barwnikiem sudanowym (Sudan IV) wg
metody Daddiego na obecnoæ t³uszczów obojêtnych. Ponadto
z wycinków w¹troby, które utrwalono w alkoholu absolutnym
sporz¹dzono preparaty metod¹ parafinow¹ i zabarwiono wg metody p.a.S na obecnoæ glikogenu (8, 12).

Wyniki i omówienie
W badanej bakteriologicznie karmie nie stwierdzono
pa³eczek z rodzaju Salmonella, chocia¿ du¿y udzia³ drobiu i odpadów drobiowych w ¿ywieniu norek stwarza³
potencjalne zagro¿enie ska¿enia karmy ró¿nymi serotypami salmonelli. Najczêciej izolowanym patogenem
by³a E. coli. W karmie w jednym przypadku stwierdzono rednio liczny wzrost E. coli, obfity wzrost drobnoustrojów rodzaju Proteus oraz pojedynczych kolonii grzybiczych i pleni. Wszystkie izolowane pa³eczki E. coli
nie by³y enteropatogenne, a ca³oæ badañ wskazywa³a
na dobry stan sanitarny skarmianej karmy.
Kraje przoduj¹ce w hodowli zwierz¹t futerkowych
wprowadzaj¹ do praktyki hodowlanej nowe metody ¿ywienia, które polegaj¹ na zwiêkszeniu energetycznoci
dawek pokarmowych poprzez wzrost udzia³u energii
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z t³uszczu. W efekcie uzyskuje siê lepsze wskaniki rozrodu, a tak¿e skóry o optymalnych parametrach jakociowych, ale karma sk³adaj¹c¹ siê z odpadów rybnych,
drobiowych, rzenianych wymaga stosowania konserwantów i antyoksydantów, które jednak nie s¹ obojêtne
dla zdrowia zwierz¹t (1, 2, 5, 7). Zdaniem niektórych
autorów intensywne ¿ywienie karm¹ o sk³onnociach do
je³czenia mo¿e byæ przyczyn¹ szeregu procesów chorobowych, jako nastêpstwo powstawania reaktywnych form
tlenu (RFT) w komórkach organizmu (1, 4, 5). Nastêpstwem stresu oksydacyjnego jest obni¿enie poziomu ATP,
a w konsekwencji m.in. zmniejszenie stosunku stê¿eñ
glutationu (GSH/GSSG) oraz (GSH+GSSG), jak równie¿ wzmo¿one uwalnianie GSSG z w¹troby do krwi lub
¿ó³ci. Produkty peroksydacji lipidów, której intensywnoæ mo¿e ulec zwiêkszeniu podczas stresu oksydacyjnego te¿ mog¹ wchodziæ w reakcje, wzmagaj¹c zu¿ycie
ATP. Prowadzi to do zaburzeñ metabolicznych, których
konsekwencj¹ s¹ zmiany na poziomie komórkowym, niedostrzegalne czêsto w trakcie krótkiego ¿ycia zwierz¹t
(1, 2, 4). Wiele obserwacji reakcji adaptacyjnych komórek na stres oksydacyjny wskazuje, ¿e organizm poddany
temu stresowi reaguje wzmo¿eniem aktywnoci enzymów chroni¹cych przed RFT oraz zwiêkszeniem stê¿enia antyoksydantów niskocz¹steczkowych. Takie reakcje traktowane s¹ jako wiadectwo odpowiedzi adaptacyjnej i by³y przedmiotem innych badañ (1). Towarzyszyæ im mog¹ zmiany anatomopatologiczne dotycz¹ce
uk³adu pokarmowego oraz w¹troby i nerek (2, 6, 7, 11).
W wycinkach w¹troby zwierz¹t grupy II  kontrolnej,
nie otrzymuj¹cej dodatku do karmy w postaci antyutleniacza i konserwantu stwierdzono czêciowe zatarcie
beleczkowatego uk³adu hepatocytów. Komórki w¹trobowe w przewadze jednoj¹drowe zawiera³y s³abo wybarwion¹ cytoplazmê, w której obserwowano liczne niewielkie przestrzenie nie przyjmuj¹ce barwnika. Pomiêdzy komórkami w¹trobowymi widoczne by³y w miernej
iloci komórki Browicza-Kupffera (ryc. 1). W preparatach zabarwionych sudanem IV w miejscu pustych prze-

Ryc. 1. Obraz mikroskopowy wycinka w¹troby norki z grupy kontrolnej. Czêciowa dysocjacja beleczkowego uk³adu
hepatocytów. W cytoplazmie pojedyncze drobne wakuole.
Barwienie HiE. Pow. 160×
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Ryc. 2. W¹troba norki grupy kontrolnej. Drobnokropelkowe
cia³a sudanoch³onne w cytoplazmie hepatocytów. Barwienie
Sudan IV + hematoksylina. Pow. ok. 320×

Ryc. 3. W¹troba norki grupy dowiadczalnej. Przekrwienie
w¹troby wyra¿aj¹ce siê obecnoci¹ licznych krwinek czerwonych w wietle ¿y³y centralnej oraz przestrzeniach sinusoidalnych. Barwienie HiE. Pow. ok. 160×

Ryc. 4. W¹troba norki grupy dowiadczalnej. Znaczne nagromadzenie cia³ sudanoch³onnych w komórkach w¹trobowych. Barwienie Sudan IV + hematoksylina. Pow. ok. 320×

Ryc. 5. Odczyn na glikogen w w¹trobie norki grupy dowiadczalnej. Nieliczne i s³abo widoczne ziarnistoci fuksynoch³onne
w zwakuolizowanej cytoplazmie hepatocytów. Barwienie met.
p.a.S. Pow. ok. 320×

Ryc. 6. Drobnokropelkowe z³ogi sudanoch³onne w nab³onku
kanalików nerkowych. Barwienie Sudan IV. Pow. ok. 320×

Ryc. 7. Prawid³owy wygl¹d mikroskopowy przekroju poprzecznego jelita cienkiego. Barwienie HiE. Pow. ok. 80×
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strzeni w cytoplazmie uwidoczniono stosunkowo liczne, wybarwiaj¹ce siê na kolor pomarañczowy kuleczki
lipidowe. Ich nagromadzenie wzrasta³o w poredniej
i obwodowej strefie zrazika, jednak nie powodowa³o
zmian zwyrodnieniowych komórek w¹trobowych
(ryc. 2). Barwienie metod¹ p.a.S wykaza³o obecnoæ fuksynoch³onnych ziarenek wype³niaj¹cych nierównomiernie cytoplazmê hepatocytów. Spadek odczynu na glikogen obserwowano w komórkach zawieraj¹cych wiêksze
iloci t³uszczów obojêtnych.
W w¹trobie zwierz¹t grupy I  dowiadczalnej obserwowano bardziej nasilone zatarcie struktury beleczkowej hepatocytów w porównaniu z grup¹ II  kontroln¹. W wietle ¿y³y centralnej oraz przestrzeniach sinusoidalnych wystêpowa³y liczne skupiska krwinek czerwonych wskazuj¹ce na przekrwienie w¹troby. W cytoplazmie niektórych hepatocytów obok wolnych przestrzeni wystêpowa³y ziarnistoci hemosyderyny (ryc. 3).
Barwienie na obecnoæ t³uszczów obojêtnych wykaza³o
znacznie wiêksz¹ iloæ drobnych wakuoli lipidowych
w cytoplazmie hepatocytów w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Nasilenie odczynu ze wzrostem natê¿enia w strefie poredniej i obwodowej zbli¿one by³o do obserwowanego w grupie kontrolnej (ryc. 4). Pomimo wiêkszej
zawartoci t³uszczów w komórkach w¹trobowych zwierz¹t grupy dowiadczalnej nie obserwowano cech zwyrodnienia t³uszczowego w postaci zepchniêcia j¹dra komórkowego na obwód komórki lub jego rozpadu i zaniku, co wskazuje na zwiêkszony metabolizm lipidowy
hepatocytów. Glikogen wystêpowa³ w postaci fuksynoch³onnych ziarnistoci, przy czym jego nasilenie by³o
odwrotnie proporcjonalne do zawartoci t³uszczu w komórce. W niektórych zrazikach o wy¿szej zawartoci
t³uszczy ziarnistoci glikogenu wystêpowa³y w znikomych ilociach (ryc. 5).
Wycinki nerek zwierz¹t obydwu badanych grup przedstawia³y podobny, zbli¿ony do prawid³owego obraz mikroskopowy. Obserwowano niewielkiego stopnia przekrwienie oraz obecnoæ drobnych kropelek lipidowych
w komórkach nab³onka kanalików nerkowych (ryc. 6).
Na ca³ej d³ugoci badanego odcinka przewodu pokarmowego (¿o³¹dek czêæ wpustowa, denna i oddzwiernikowa, dwunastnica, jelito cienkie i jelito grube) obserwowano prawid³owy wygl¹d mikroskopowy b³ony luzowej.
W poszczególnych wycinkach ¿o³¹dka obserwowano
prawid³owo wykszta³cone struktury gruczo³owe z charakterystyczn¹ budow¹, a w wycinkach jelit nieuszkodzone kosmki i gruczo³y jelitowe (ryc. 7). Wród wielu
czynników powoduj¹cych uszkodzenia luzówki przewodu pokarmowego znajduj¹ siê RFT. Ich ród³em
w przewodzie pokarmowym mog¹ byæ jony ¿elazowe.
Reaktywne formy tlenu, zw³aszcza rodnik hydroksylowy mog¹ przyczyniaæ siê do uszkodzeñ ¿o³¹dka i jelit
nie tylko w przypadku zatruæ solami ¿elaza, ale te¿ na
skutek spo¿ywanych w celach leczniczych preparatów
¿elaza zawieraj¹cych ten metal w formie jonu ¿elazawego. ¯elazo mo¿e ulegaæ zagêszczeniu w treci jelita
grubego, bowiem 90-95% tego metalu zawartego w karmie nie jest wch³aniane. Prawdopodobnie ta wysoka za-
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wartoæ ¿elaza mo¿e byæ przyczyn¹ wytwarzania stosunkowo du¿ej iloci rodników .OH przez treæ jelita, co
mo¿e indukowaæ powstawanie stanów zapalnych, a nawet chorób nowotworowych.

Podsumowanie
Konserwanty powoduj¹ obni¿anie pH karmy, hamuj¹c rozwój mikroorganizmów, natomiast w przewodzie
pokarmowym zwierz¹t rodowisko kwane sprzyja redukcji bakterii chorobotwórczych. Stwierdzono jednak,
¿e mog¹ równie¿ wywo³ywaæ negatywne skutki, w postaci alergii pokarmowych i nadwra¿liwoci ró¿nego typu
u zwierz¹t nimi karmionych. Dobrze wch³aniaj¹ siê
z przewodu pokarmowego, odk³adaj¹ w tkance t³uszczowej, skórze, w¹trobie, ¿o³¹dku, sercu i nerkach (9). Przeciwdzia³anie postêpowi autooksydacji lipidów w karmie
polega na stosowaniu zwi¹zków chemicznych posiadaj¹cych zdolnoæ eliminowania inicjatorów procesu utleniania. Wyeliminowanie niewielkiej jeszcze iloci wolnych rodników sprzyja przerwaniu reakcji ³añcuchowej.
Efektywnoæ dzia³ania antyoksydantów jest tym wiêksza, im wczeniej zostan¹ one u¿yte do zabezpieczenia
karmy. Ze wzglêdu na du¿¹ aktywnoæ chemiczn¹ tych
preparatów, nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ ustalonych
maksymalnych dawek.
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