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Artyku³ przegl¹dowy Review

Celem publikacji jest omówienie roli mykotoksyn
i mechanizmów ich dzia³ania w rozwoju immunosu-
presji u �wiñ ze skutkiem zwiêkszenia wra¿liwo�ci na
wywo³ywanie choroby przez drobnoustroje warunko-
wo chorobotwórcze (zwane te¿ oportunistycznymi)
oraz obni¿onej odpowiedzi immunologicznej na po-
dawane zwierzêtom szczepionki. Artyku³ nawi¹zuje
do wcze�niejszej publikacji (26), w której podano de-
finicjê immunosupresji oraz udzia³ cirkowirusa �wiñ
typu 2 (PCV2) i innych drobnoustrojów w jej wywo-
³ywaniu u �wiñ. Podkre�lono w niej równie¿, ¿e stan
ten w g³ównej mierze sprzyja wystêpowaniu chorób
trzody chlewnej o etiologii wieloczynnikowej. Stano-
wi¹ one obecnie g³ówn¹ przyczynê strat w chowie
wielkostadnym. Podobn¹ rolê, jak wywo³uj¹ce immuno-
supresjê drobnoustroje, odgrywaj¹ wystêpuj¹ce coraz
powszechniej, zw³aszcza w paszach, mykotoksyny, co
uzasadnia przedstawienie tego zagadnienia.

Charakterystyka mykotoksyn
Mykotoksyny stanowi¹ strukturalnie zró¿nicowan¹

grupê metabolitów o niskiej masie cz¹steczkowej.
Ska¿aj¹ one oko³o 25% �wiatowej produkcji zbó¿ (30).
Wystêpuj¹ zatem do�æ powszechnie w zawieraj¹cych
pszenicê, jêczmieñ, kukurydzê, sojê paszach dla trzo-

dy chlewnej oraz innych gatunków zwierz¹t rze�nych.
S¹ te¿ obecne, chocia¿ rzadziej, w surowcach i ¿yw-
no�ci przeznaczonej do konsumpcji dla ludzi. Oprócz
wywo³ywania immunosupresji mykotoksyny s¹ u �wiñ
przyczyn¹ zahamowania przyrostów masy cia³a (m.c.),
wyd³u¿ania czasu tuczu oraz nierzadko zaburzeñ
w rozrodzie (3, 6, 14).

Wiêkszo�æ wystêpuj¹cych w paszach i ¿ywno�ci
mykotoksyn wytwarzaj¹ gatunki ple�ni rodzajów
Aspergillus, Fusarium i Penicillium. Roczne straty
zwi¹zane z ich dzia³aniem siêgaj¹ setek milionów do-
larów (4).

Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus s¹ �ród-
³em aflatoksyn. W�ród nich szczególne znaczenie
w patologii cz³owieka i zwierz¹t rze�nych, w tym
w wywo³ywaniu immunosupresji u �wiñ, ma aflatok-
syna B1 (AFB1) (19). Wystêpuje ona czêsto w paszach
i jest w porównaniu do innych aflatoksyn najbardziej
toksyczna. Fusarium graminearum i Fusarium culmo-
rum s¹ �ród³em dezoksyniwalenolu, mykotoksyny
odgrywaj¹cej wa¿n¹ rolê w patologii trzody chlewnej
(18). Fusarium verticillioides i Fusarium proliferatum
produkuj¹ fumonizynê B1 (FB1), równie¿ istotny czyn-
nik chorobotwórczy u trzody chlewnej (9). Bardziej
wyczerpuj¹ce dane dotycz¹ce wa¿nych w weterynarii
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mykotoksyn i wytwarzaj¹cych je gatunków ple�ni oraz
rodzajów zbó¿ i pasz je zawieraj¹cych przedstawiaj¹
Bouhet i Oswald (4).

Aflatoksyna B1
Aflatoksyny, w szczególno�ci AFB1, dzia³aj¹ im-

munosupresyjnie u �wiñ, zw³aszcza w odniesieniu do
odporno�ci komórkowej (3, 12, 14). Efektem ich spo-
¿ywania przez kilka do kilkunastu tygodni z pasz¹, jest
zwiêkszona wra¿liwo�æ �wiñ na infekcje z udzia³em
ró¿nych gatunków drobnoustrojów warunkowo cho-
robotwórczych i czêstsze obecnie, jak na wstêpie
wspomniano, wystêpowanie u trzody chlewnej cho-
rób o etiologii wieloczynnikowej (29). Konsekwencj¹
jest te¿ w wyniku wywo³anej przez AFB1 immuno-
supresji obni¿ony efekt szczepieñ profilaktycznych
przeciw chorobom zaka�nym (28).

Dzia³aniu AFB1 towarzyszy: obni¿enie liczby ko-
mórek limfoidalnych, zw³aszcza kr¹¿¹cych w organiz-
mie zwierzêcia limfocytów swoi�cie aktywowanych,
hamowanie limfocytoblastogenezy oraz odczynów
bêd¹cych wyrazem nadwra¿liwo�ci typu pó�nego (12).
Wymieniona aflatoksyna obni¿a równie¿ cytolizê na-
turalnych zabójców (natural killers) i szereg funkcji
makrofagów, takich jak: aktywno�æ fagocytarna, we-
wn¹trzkomórkowe zabijanie drobnoustrojów lub wy-
twarzanie utleniaj¹cych rodników (8). Oddzia³ywanie
AFB1 na odporno�æ humoraln¹ nie jest tak oczywiste
jak na odporno�æ komórkow¹, a ujawnienie siê nieko-
rzystnego dzia³ania wymaga stosowania wy¿szych
dawek AFB1 (12).

Traktowanie in vitro aflatoksyn¹ B1 aktywowanych
lipopolisacharydem bakteryjnym (LPS) ludzkich mo-
nocytów prowadzi do obni¿onej ekspresji i zmniejszo-
nego uwalniania cytokin IL-1á, IL-6 i TNF-á (10, 19).
Analiza in vitro stymulowanych mitogenem limfocy-
tów krwi od �wiñ, które wcze�niej otrzymywa³y AFB1,
wskazuje na obni¿enie wydzielania IL-1â i zwiêkszo-
n¹ ekspresjê IL-10 (11).

Z opublikowanej ostatnio przez Meissonniera i wsp.
pracy (13), dotycz¹cej obni¿enia przez AFB1 efektu
czynnego uodpornienia wynika, ¿e u �wiñ, które otrzy-
mywa³y przez 28 dni AFB1, odporno�æ komórkowa,
swoista dla podawanej parenteralnie owoalbuminy,
by³a ni¿sza w porównaniu do rezultatów od �wiñ, któ-
re tej mykotoksyny nie otrzymywa³y. Wynik ten po-
twierdza uprzednio wyra¿ony pogl¹d, i¿ AFB1, wy-
stêpuj¹ca w podawanych �winiom w okresie tuczu
paszach, obni¿a efekt nabywania odporno�ci po sto-
sowaniu szczepionek przeciw chorobom zaka�nym
(13). Ze wzglêdu na powszechno�æ szczepieñ ochron-
nych stwierdzenie to ma du¿¹ warto�æ praktyczn¹,
wskazuj¹c na niezbêdno�æ kontroli pasz na obecno�æ
AFB1. Efekt supresyjny dotyczy przede wszystkim
odporno�ci komórkowej, a jedynie w umiarkowanym
stopniu odporno�ci humoralnej (10, 13) i ³¹czy siê ze
zredukowan¹ pod wp³ywem AFB1 aktywacj¹ komó-
rek T w okresie uodporniania (7, 29).

Dezoksyniwalenol
Dezoksyniwalenol, nazywany te¿ womitoksyn¹ � 

w skrócie DON (18) � wystêpuje na pszenicy, jêcz-
mieniu, kukurydzy. Ostatnie przegl¹dy 11 022 próbek
tych zbó¿ z 12 pañstw europejskich wskazywa³y, ¿e
57% próbek zawiera³o tê mykotoksynê (21). G³ównym
celem oddzia³ywania DON s¹ komórki charakteryzu-
j¹ce siê du¿¹ aktywno�ci¹ mitotyczn¹, w tym komórki
uk³adu odporno�ciowego (17). Toksyna ta jest oporna
na ogrzewanie, zachowuje zatem aktywno�æ w ³añcu-
chu ¿ywno�ciowym: zwierzêta�cz³owiek. �winie s¹
bardzo wra¿liwe na DON. Ze wzglêdu na spo¿ywanie
pasz z du¿ym dodatkiem zbó¿ czêsto siê z ni¹ stykaj¹
(17).

Okaza³o siê, ¿e DON, podobnie jak poprzednio
scharakteryzowana AFB1, moduluje u �wiñ, chocia¿
z uwzglêdnieniem innego mechanizmu, odpowied� im-
munologiczn¹ (20). Zale¿nie od dawki i czêsto�ci eks-
pozycji dzia³a ona na uk³ad odporno�ciowy tych zwie-
rz¹t b¹d� supresyjnie, b¹d� pobudzaj¹co. U myszy do-
datkowo ekspozycja na wysokie dawki powoduje apop-
tozê leukocytów (17), co pog³êbia immunosupresjê.
W przeciwieñstwie do tego ekspozycja na ma³e dawki
DON skutkuje zwiêkszon¹ ekspresj¹ ró¿nych cytokin
oraz podwy¿szeniem IgA i IgG surowicy (16). Z ostat-
nich badañ Vandenbroucke i wsp. (27) wynika, ¿e DON
obni¿a u �wiñ poziom odporno�ci wrodzonej, czego
efektem jest zwiêkszona wra¿liwo�æ na infekcjê wy-
wo³an¹ przez Salmonella Typhimurium, co zapewne
mo¿e dotyczyæ równie¿ innych serowarów Salmonel-
la oraz innych gatunków drobnoustrojów warunkowo
chorobotwórczych.

Uzyskane przez Pintona i wsp. (18) wyniki wskaza-
³y, ¿e d³u¿ej trwaj¹ce spo¿ywanie przez �winie zanie-
czyszczonych dezoksyniwalenolem pasz obni¿a po-
szczepienn¹ odpowied� immunologiczn¹. £¹czy siê to
ze zmniejszon¹ produkcj¹ swoistych przeciwcia³, ni¿-
szym wystêpowaniem limfocytów T i zredukowan¹
ekspresj¹ cytokin w wêz³ach ch³onnych. Okaza³o siê,
¿e DON wywiera po podaniu szczepionki dwustop-
niowy, ró¿ny efekt na proliferacjê limfocytów. Po 21
dniach po spo¿yciu ska¿onej ni¹ paszy u zwierz¹t, które
otrzyma³y antygen, nastêpuje ich wzrost, a po 35-49
dniach � spadek. W wyniku pomiarów przy u¿yciu
RT-PCR wykazano te¿ spadek cytokin TGF-â i IFN-ã
w wêz³ach krezkowych u �wiñ do�wiadczalnych w po-
równaniu do kontrolnych, które nie otrzyma³y DON.
Na tej podstawie oraz badañ dodatkowych cytowani
autorzy (18) sformu³owali pogl¹d, ¿e wystêpuj¹cy
w paszach DON, wp³ywaj¹c na obni¿enie sprawno�ci
uk³adu odporno�ciowego, stanowi czynnik obni¿aj¹-
cy efekt odporno�ci poszczepiennej u �wiñ, podobnie
jak zosta³o to wykazane w odniesieniu do AFB1. Mimo
zatem stosowania szczepionek o wysokiej skuteczno-
�ci, poziom odporno�ci poszczepiennej by³ niezado-
walaj¹cy. Wskazywa³o na to jej wczesne prze³amy-
wanie, licz¹c od daty szczepieñ, przez drobnoustroje,
przeciw którym �winie uodporniano (18).
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Fumonizyna B1
Kolejna mykotoksyna, fumonizyna B1 (FB1), nale-

¿y do rodziny fumonizyn, które czêsto ska¿aj¹ kuku-
rydzê (1). Wystêpowanie jej wykazano w 50% próbek
kukurydzy, zebranych miêdzy 1988 i 1991 r. z terenu
�rodkowozachodnich stanów USA. Zale¿nie od lo-
kalizacji terenu pobierania próbek, w liczbie do 10%
wszystkich próbek badanych, stê¿enie FB1 wynosi³o
od 10 do 50 ppm. W Wielkiej Brytanii FB1 wystêpo-
wa³a prawie w ka¿dej próbce kukurydzy, w stê¿eniach
do 32 ppm (22). Wymieniona mykotoksyna indukuje
leukoencefalomalacjê u koni, zaburzenia funkcji ne-
rek u szczurów, królików i jagni¹t oraz uszkodzenie
w¹troby u szeregu gatunków zwierz¹t (2). Jest rako-
twórcza dla gryzoni i cz³owieka (22). U �wiñ pobiera-
nie z karm¹ du¿ych dawek FB1 indukuje obrzêk p³uc
i obni¿a przyrosty m.c. (9).

Cytowani autorzy wskazali, ¿e tylko w nielicznych
pracach badano wp³yw ma³ych dawek FB1 na rozwój
stanów zapalnych w p³ucach �wiñ, z udzia³em warun-
kowo chorobotwórczych szczepów Pasteurella mul-
tocida (5). W zwi¹zku z tym postanowiono okre�liæ,
czy podobnie jak w przypadku wcze�niej scharakte-
ryzowanych mykotoksyn, równie¿ w przypadku FB1
nastêpuje immunosupresja, umo¿liwiaj¹ca ujawnienie
chorobotwórczo�ci przez drobnoustroje warunkowo
chorobotwórcze. Podjêto zatem badania, w trakcie któ-
rych prosiêta otrzyma³y ekstrakt fumonizyny, w daw-
ce 0,5 mg FB1/kg m.c. dziennie, przez 7 dni. Po kolej-
nym dniu podano im dotchawicowo hodowlê Pasteu-
rella multocida, szczepu warunkowo chorobotwórcze-
go, zachowuj¹cego siê u zwierz¹t ze sprawnym syste-
mem odporno�ciowym jak komensale. W okresie na-
stêpnych 13 dni okre�lano m.c. prosi¹t, czêsto�æ kasz-
lu oraz zawarto�æ komórek w p³ynie lawa¿owym
z oskrzeli (bronchalveolar lavage fluid, BALF). Po
uboju dokonywano w p³ucach pomiarów zapalnych
cytokin. W efekcie, u �wiñ grupy kontrolnej, którym
podawano wy³¹cznie FB1 w ma³ej dawce, nie stwier-
dzono jej wp³ywu na przyrosty m.c. Nie obserwowa-
no te¿ objawów klinicznych ani zmian w p³ucach. Je-
dynie w BALF wykazano pewn¹ nieznaczn¹ zmien-
no�æ w sk³adzie komórek. FB1 mia³a wp³yw na zwiêk-
szon¹ ekspresjê IL-8, IL-18 i IFN-ã mRNA. Potwier-
dzono zatem wcze�niejsze badania, w których dawka
FB1 poni¿ej 10 ppm nie wywo³ywa³a objawów kli-
nicznych i widocznego pogorszenia stanu zdrowia,
w tym efektów chowu (10, 22, 23, 31). Natomiast po-
³¹czenie podanej �winiom grupy do�wiadczalnej FB1
i hodowli P. multocida opó�nia³o wzrost, indukowa³o
kaszel oraz zwiêksza³o zawarto�æ makrofagów i lim-
focytów w BALF. Zwiêkszeniu ulega³a te¿, towa-
rzysz¹ca stanom zapalnym, ekspresja TNF-á, IFN-ã
i IL-18 mRNA. Reasumuj¹c, uzyskane w wyniku ba-
dañ eksperymentalnych dane wskaza³y, ¿e równie¿ FB1
jest czynnikiem immunosupresyjnym, predysponuj¹-
cym do rozwoju zapalenia p³uc u �wiñ. Nale¿y siê spo-
dziewaæ, ¿e pasze zawieraj¹ce tê mykotoksynê wywie-

raj¹ w warunkach terenowych analogiczny efekt, jak
w omówionych do�wiadczeniach.

W innych pracach okaza³o siê, ¿e resorpcja do or-
ganizmu �wini FB1 zwiêksza kolonizacjê w przewo-
dzie pokarmowym patogennych szczepów Escherichia
coli (15) i obni¿a eliminacjê Pseudomonas aerugino-
sa po do¿ylnym zaka¿eniu (24), co poszerza rolê FB1
równie¿ w odniesieniu do patogenezy biegunek pro-
si¹t przed i po odsadzeniu, czyli schorzeñ powszech-
nie wystêpuj¹cych, zw³aszcza w wielkostadnym cho-
wie �wiñ.

Oprócz przedstawionych wyników dotycz¹cych roz-
woju chorób �wiñ, wywo³anych przez drobnoustroje
warunkowo chorobotwórcze dziêki supresyjnemu
dzia³aniu FB1, mykotoksyna ta, jak wynika z badañ
Taranu i wsp. (25), obni¿a³a równie¿ odpowied� im-
munologiczn¹ na podawan¹ szczepionkê. W wyniku
trwaj¹cej 28 dni ekspozycji odsadzonych prosi¹t na
zawarte w paszy FB1 ich stopieñ uodpornienia prze-
ciw antygenom Mycoplasma agalactiae by³ ni¿szy ni¿
u prosi¹t grupy kontrolnej, nie otrzymuj¹cych tej my-
kotoksyny. Stwierdzono te¿ pod jej wp³ywem zmianê
profilu cytokin.

Konieczno�æ kontroli pasz na obecno�æ mykotoksyn
Podsumowuj¹c stwierdza siê co nastêpuje. Przed-

stawione wyniki badañ eksperymentalnych i obserwa-
cji terenowych wskazuj¹, ¿e zawarte w paszach dla
�wiñ ró¿ne mykotoksyny obni¿aj¹ sprawno�æ uk³adu
odporno�ciowego (3, 9, 12, 15, 17, 20, 24). Nastêp-
stwem jest zwiêkszona zapadalno�æ na schorzenia dróg
oddechowych i przewodu pokarmowego, w których
uczestnicz¹ drobnoustroje warunkowo chorobotwór-
cze. Udzia³ mykotoksyn w paszach obni¿a równie¿
przeciwzaka�n¹ odporno�æ poszczepienn¹. Stwierdze-
nia te uzasadniaj¹ potrzebê udoskonalenia kontroli
pasz na obecno�æ mykotoksyn przed uznaniem ich za
nadaj¹ce siê do ¿ywienia �wiñ (2) oraz konieczno�æ
stosowania preparatów ograniczaj¹cych mo¿liwo�ci
namna¿ania siê ple�ni i/lub specyfików wi¹¿¹cych
mykotoksyny.
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