
Artykuł przeglądowy Review

Szkodliwe działanie ergotoksyn w rozrodzie koni
BoGDAN FELlKs KANIA

Katedra Farmakologii i Toksykologii Wydziału Weterynaryinego SGGW, ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa

The universal grazin§ *St.... pregnant mar:es th.
thepotential dnńgerfort and the by an eńdophyti as]ne p(,rcIllrar qangtsr l{rr t aflq f,Ile Dy an et}ąoplryu
Endophyta. The fungus infects cereals (§ecale cerćale, Triticum durium, Vena sativa)]' aś_',,, ll,,,'a'ś"',Festuca
arundinaceaer; Bromus, Poa and Arrhenatherum.

The airn ,óf,,tiiŚ iMew is to preśent the mechanismŚ and effects of this fungal Śecretioi.Ąi,d,itś,.a rse
effects regłłding tŁe reproductiv_e breeding in horses (aga}actia, prolonged,,g€§tation, thickeńed Plaeentas,
abortion, dystocia, dead or łveak foals).

Keywords: ergotoxins, adverse effects. horse.

Powszechność wypasania pastwisk przez zwierzęta
ciężarne a szczegolnie klacze wtĘe się z potencjal-
nymnarażaniem ich samych i płodów na niekorzystne
działania toksyn wydzielanych prz ez grryby Endophyt a
zarażających trawy pastwiskowe takie jak kostrzewa
trzcinowata (Festuca arundinacea), stokłosa (Bromus),
wi e chlina (P o a) or az r aj gr as (Ar rh e n at h e ru m) .

Celem opracowania j est przybliżenie mechanizmów
dztałania mikotoksyn wydzielanych przez te grzyby
oraz ich szkodliwości dlaważnego z punktu widzenia
hodowlanego rozrodu koni.

Ergotoksyny są mikotoksynami w,tw arzanymi przez
grzyby rodziny Endophyta: Claviceps purpurea (Bu-
ławinka czerwona), C. paspali, C. cinerea oraz innę-
go endo fitę z r o dzaju A c rem o n iu m c o e n o p h i a l um (I 6) .

Sąto grzyby pasożyfujące we wnętrzu zalĘni kwiato-
stanów roślin z rodziny traw (Graminae). Rozwijają
się one wewnątrz zalĘni zakażając jąi zarodki mło-
dych nasion. W to miejsce wykształcająswoje olgany
przetrwalnikowe będące sporyszem (Sec al e cornutum
s. Ergotum clavensae)Iub Acremonium zwane sklero-
tiami (2). Zakażajązboża (sporysz: żyto, owies, psze-
nica) oraz trawy o małych nasionach będące składni-
kami runi pastwiskowej (Acremonium: stokłosy, ko-
strzewy, wiechliny i rajgrasy) (16,22). Sklerotia - prze-
trwalniki buławinki czerwonej są twarde, czarnę, na
ksztaŁt stożkalrożka wystającego z kłosa lub kwiato-
stanu i to one sąrozsadnikami pasożyta i toksyn . Zwię-
rzęta zjadając trawy pastwiskowę zakażonę grzybami
lub siano czy ziarna zainfekowane ulegać mogązatru-
ciu przewlekłemu bądź ostremu o wspólnej dla obu
grzybow nazwle ergotismus. Jest to schorzenie ogól-
noświatow e zw ierząt pastwiskowych będące następ -

stwem ciągłego spożyłvania Claviceps,. purpurea, pa-
s p a l i, c in ere a b ądrż A c re m o n ium c o en o p h i a l u m (2, 2 I) .

Ergotyzm zatoczył pewne historyczne koło. Dobrze
znane bowiem schorzenie o nazwie ergotyzmpowo-
dujące epidemie u ludzi izwterzątw Europie Srednio-
wieczabyło powszechnym zj awiskiem. Manifestowała
się ta choroba obkurczaniem naczyń, utratą czucia,
przeczulicąw kończynach przed r ozwinięciem, się gan-
gr,eny. W tym stadium schorzenie w czasach Srednio-
wiecza nazywano ogniem św. Antoniego (ignis santi
An t o n i i) Iub r o żą (I 4) i s ądzono, że mo żna byłoby dĘ ć
w chorobie pIzez pielgrzymkę do jego grobu. Postać
nerwową choroby cechowały u ludzi drgawki i skur-
cze o charakterze padaczkowym. Ten drgawkowy typ
zatrucia sporyszem nazywano tańcem św. Wita. W
końcu XVI i początkach XVII stulecia wzięĘ górę
ro zum i p o znanie, a7e czy nniki eti o l o gi c zne erg otyzmu
pozostały niewyjaśnione, chociaż epidemie występo-
waĘ do czasów nowożytnych. Dla przykadu ostatnia
epidemia w USA miaŁa miejsce około 1825 t. w No-
wym Jorku (14). Epidemie występowały także w Ro-
sji i centralnej Anglii w latach 20-Ęch. Obecnie, szanse
na wystąpienie epidemii w tzw. cywilizowanych kra-
jach są niewielkie, ale choroba może pojawiać się w
bardziej prymitywnych miej scach globu. Zwierzęta do-
mowe i mięsożeme mogą ulegac schorzeniu, podob-
nie jak i ludzie. Paradoks historyczny polega na tym,
żę w 1998 r. to autorzy amerykańscy (5, 6,9) ptsząo
koni e czno ś ci zap obie gania i Ie częnia mikotoksyko z
powodowanych przez grzyby Endophyta u zwierząt
gospodarskich, zwłaszcza w USA u 700 000 koni wy-
pasanych na 35 000 000 akrów, a już szczególnie u
klaczy ciężamychpasących się napastwiskach, w któ-



rych runi znądująsię trawy zakażone przez wymie-
nione grzyby. Dlatego ptzybltżenie czytelnikoin tych
problemów w niniejszym opracowaniu uwaza się za
klinicznie ważne.

Alkaloidy i inne związki biologicznie czynne
znaiduiące się w mikotoksynach

Sporysz lub przetrwalniki grzybów Endophyta za-
wierają szereg rożnych substancji o działaniu czyn-
nym b i o1o g i cznię. Ergotoksyny s ą traktow ane zwy cza-
jowo jal<o mieszanina dwóch grup alkaloidów (tab. 1),

Okazało się (l2), że w składmikotol<syn wchodząjesz-
czę inne substancje ważnebiologicznie, takie jak aminy
biogenne czy związki azotowe (tab. 2).

W budowie strukturalnej alkaloidów sporyszu lub
im podobnych wyrożnia się fragmenty w postaci ta-
kich amin jak histarrrina, acetylocholina, dopamina,
epinefryna, norepineĘna czy serotonina (8, 1 4) mimo,
ze sąone pochodnymi kwasu lizergowego. Przetr-wal-
niki buławinki czerwonej mogą zawierac rożne ilości
alkaloidów, z których najwazniejsze z punktu widze-
nia klinicznego i toksycznego są ergotamina i ergono-
wina (ergometryna) (tab. l i 2).

Najważniejszymi mikotoksynami C. paspali i C. ci-
nerec: sąpaspalinina, paspalitremy A i B oraz substan-
cje powodujące drżenia, a nie alkaloidy sporyszu (2).

Acremonium coenophialuru z kolei (6) wytwarza al-
kaloidy takie jak ęrgazyną ergonowinina. ergonowi-
na, ergotamina, aw największej ilości ergowalinę (13).

Obok tej glupy alkaloidów wytwarzane są alkaloidy
raczej pTzez roślinę zaatakowanąnlż przez samego
grzyba. Sąto alkalotdy diazafenantrenowe (perlolina i
petlolidyna). One nie odgrywajązbytdużej roli u zwie-
rząt w toksycznych dzlałanlach zakażonej kostrzewy.

Obok ważnych d\a zatructa kostrzewą wymienio-
nych alkaloidów ergopeptydowych istotnąrolę odgry-
wająteż alkaloidy loliny. Obie klasy alkaloidów wy-
twarzane sąprzez grąha zakażającego trarvy - Acre-
mon ium coenophialum (.6).

Z punktu widzenia klinicznego i toksycznego mi-
kotok syn l cr em. o n iuln c o e n o p hi al u m najw ażniej sze s ą
alkaloidy ergopeptydowe, bo to one powodująobjawy
zatructa trawami zakażonymi tym gr zyb em, a zwłasz-
cza alkaloid o nazwie ergowalina, która jest głównąer-
gotoksyną o działantu s zko dliwym dla zw ter ząt (tab. 3 ) .

Według jednych autorów (2) gatunkami zwterząt
najbardziej wrazliwymi na dziaŁanie ergotoksyn są
bydło, owce i drób, wedfug innych (5, 6, 9) - bydło,
konie, owce, świnie i drób.

Etiologia schOrzenia

Ergotoksyny powodują obkurczenie obwodowych
naczyńkrwionośny ch poprzezbezpośredn ie działania
na mięśniówkę tętnicz ek oraz ogólne dzlałanię dopa-
minergi c zne. P owtarzane dawki alkaloi dów uszkadzają
śródbłonek naczyniowy. Zmiany te powoduj ąpocząt-
kowo zmniejszenie szybkości przepływu krui i mogą
doprowadzić do całkowitego zahamowania jej prze-

Tab. 3. Alkaloidy rłytwarzane przez endofitę Acremonium
c o e nophial um (Cheeke, 1 998)

pływu (slasis) co z kolei powoduje martwicę kończyn
z powodu zakrzeptcy naczyniowej (thrombosis). W
środowisku o niskiej temperaturzę otoczenia rozwój
marlwicy kończyn ulega przyspieszeniu (2). Na izolo-
wanych obwodowych naczyniach krwionośnych ko-
nia wykazano, że alkaloidy ergopeptydowe działają
silnie obkurczająco (1). To działanię kurczące naczy-
nia obwodowe związane jest ze zwiększonym obsza-
r em zap al enia tworzywa kopytowe go (l am in i t is) u koni
zj adaj ący ch ruń p a s tw i s kow ą zakażo n ą endo fi tami ( 5 ) .

Niskie stęzenia ergopeptydów znajdujących się w za-
kazonej gr zybami runi p astwiskowej wykazlją bez-
obj awowe dztałanla b i o 1o giczne. Między innymi oksy-
tocynopodobne (kurczące macicę) jak również pobu-
dzające ośrodkowy układ nerwowy (oun) poprzez
wpływy pobudzające na receptory dopaminergiczne
(DA-ergiczne) w pierwszym okresie działania oraz

Tab. l. Grupy alkaloidów znajdujących się w spory§zu

Tab,2. Skład mikotoksyn grzybów z rodziny Endophyta
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Przenoszenie plodu (elongatio głaviditatis|

0późnienie cykli wiosennych
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Zmniejszona możliwośó absorpcji pneciwciał lgG z siary
matki

Noworodkowa niewydolność nadnetczy

Pourodzeniowa niewydolność przysadki

Przerost płodu

ienie ciała typu samczego (hirsulismus)

Nad m ierna potliwoś ć (hypełhydrosis\

7,3CI

Tab. 4. Objawy k]iniczne toksycznego działania kostrzelły
trzcinowatej zakażonej A cremo ni um co enop hialunr u klaczy
(zmieniono wg Brendemuehl, 1997)

hamujące działanie na czynność tych receptorów, po-
woduj ąc hamowanie aktywności ośrodkowego ukła-
dunetwowego (depresja) w drugim okresie swego tok-
sycznego dztałania. U wielu gatunkow ssaków ergo-
toksyny hamuj ą uwal n i anie przys adkowej prolaktyny
z komórek laktoforowych przedniego płata przysadki,
co powoduje zarówno opóźnienie rozwoju gruczołu
mlekowego w późnym okresie clĘy np. klaczy, jak i
opóźnienie sekrecji mleka, Następstwem tego działa-
nia alkaloidów są rożne objawy kliniczne, w tym
pr ze de wszystkim b ezmle czno ś ć p op oro dowa kl aczy
(.agalactia).

0biawy kliniczne działania toksyczneg0 grzybów

Naj cz ę stszymi obj aw ami działan i a toksyc zne go
grzybow Endophyta uklaczy pasących się na pastwi-
skach o runi zakażonej tymi grzybami są bezmlecz-
ność lub zmniejszone wydzielanie mleka (7, 19). W
tab. 4 podano główne objawy toksycznego działania
ko strzewy trzc inowatej (F e s t u c a ar u.n d i n a c e a e) zaka-
zonej endofitem u klaczy.Klacze zjadające ruńzaka-
ż o n ą endo fi tamt w ykazl4 ą ntższ e s t ę ż en i a pro 1 aktyny
od klaczy żywionych runiąwolnąod infestacji grzybi-
cze1 . Zmniejs zone wydzi e lanie przys adkowej pro lak-
tyny powoduje hamowanie rozwoju gruczołu mleko-
wego w okresie przedporodowym, co nie pozwala na
właściwe przygotowanie się zwterzęcia do porodu. W
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warunkach fi zj olo gicznych stęzeni e prolaktyny zwięk-
sza się istotnie w okresie tlżprzed porodem iltrzy-
rnuje się na wysokim poziomie ptzezkllkatygodni po
porodzie, czyli w okresie karmienia źrebięcta przez
matkę, po czym stężenie osiąga poziom sprzed okresu
przedporodowego (5). Potwierdza to znanątezę, że
zwiększone stężenie prolaktyny przedporodowe i w
okresie ssania warunkuje utrzymanie laktogenezy u
klaczy.

Wydłużanie okresu ciąży (przenOszenie płodu)

U zwierząt karmionych runią o roślinach zakażo-
nych endofitami okres ciĘy uklaczy ulega wydłuże-
niu do 13-14 miesięcy. Klacze nie są fizjologicznie
przygotowane do porodu: brak jest rozluźnienla wię-
zadeł miednicznych oraz rozlużnienia mięśni soma-
tycznych. Przenoszenie płodu prowadzi do jego nad-
miemego rozrostu, co w powiązaniu z btakl,em roz-
luźnienia więzadeł krzyżowych mięśni oraz otwarcia
szyjki macicznej wyraźnie wskazuje na niestosunek
p orodowy (Ąl s t o c i a). P r zy czynąn iesto sunku porodo-
wego jest również często niewłaściwe ułozenie płodu.
Moze dojść do poronienia, w czasie ktorego często
dochodzi również do uszkodzenia pochwy, szyjki ma-
cicy, samego płodu, a nawet jego śmierci.

Zmiany łożyskowe

U klaczy k armi onych runią p astwi skową zakażoną
endofi tami dochodzi do: przedporodowego odklejania
s ię łozy ska (ko smówki'), zaznaczając e go się widoczną
szyjką macicy na początku drugiego okresu porodu i
zwiększenia masy i grubości błony kosmówkowej oraz
zattzymania łożyska (5). Analiza biochemiczna takich
łożysk wskazuje na zwiększonąw nich liczbę elemen-
tów komórkowych oraz ilości tkanki łącznej. Ultraso-
nografia łozyska klaczy skatmianych runią zakażoną
endofitami wykazała si lnie zwiększoną j e go grubo ść
na 8 godz. przedrozpoczęciempołogu (porodu). Zwięk-
szenie grubości łożyska ma być następstwem obrzęku
trzewnej tkanki mezodermalnej . Przedwczesne odkle-
janie się kosrnówki z kolei, ma być następstwemzgru-
bienia łozyska.

Niska żywotnośó źrebiąt

Żt ebięta uro dzone pt zęz klacze katmi o n e runi ą p a -

stwi skową zakażoną endo fitarn i r o dzą s ię j ako słab e,

z char akterystycznym i zabur zęniami rozwoj owymi,
takimi jak np. nadmiernie rozrośnięte kopytka, niere-
gularne wyrzynanie się zębów delikatna, cienka sierść
orazzwiotczałe mięśnie zginacze (17). Około 30-10%
nowo narodzonych żrebiąt albo ginie przy porodzie
albo w okresie okołoporodo\\ym. Pourodzeniowa masa
ciała fuebiąt matek karmionych runią zakażonągrzy-
bami jest większa od źrebiąt rodzących się z matek
nie narazonych na działante ergotoksyn. Pomimo sła-
bo rozwiniętej masy mięśniowej noworodków matek
narażonych. to jednak wielkość płodów przekracza
rozmiary normy fizjologicznej noworodków, co nale-



ży wiązać z przenoszeniem płodów. Histologiczna
analiza nar ządów wewnętrznych p o cho dz ąc ych o d źr ę -
biątnarażonych na działanie toksyn grzybów Endo-
phy t a wykazała powiększone, wypełnione koloidem
pęcherzyki tarczycy (3). Stwierdzono u nich niższe
stęzenia trijodotyroniny, progestagenów, ACTH oraz
kortyzolu (4).

Wysoki współczynnik zachorowalności i śmierlel-
ności okołoporodowej źrebtąt wynika również zbięr-
nego przechodzenia mikotoksyn do krążenia płodo-
wego izakażenia ogólnego (sepsls) noworodka. Mat-
ki nie produkują odpowiedniej ilości siary a ponadto
stwierdza się u zrebiąt zmniejszone wchłanianie im-
munoglobulin. Kiedy źrebiętom urodzonym przez
matki karmi one runią p astwi skową zakażoną gr zyb a-
mt z rcdziny Endophyta podano dożołądkowo wyso-
kiej jakości siarę, to po upływie 24 godz. stężenia IgG
były istotntę niższe niż u źrebiąt urodzonych przez
matki przebywające na pastwiskach o runi wolnej od
infekcji grzybiczej, albo ptzez matki, które usunięto z
pastwiska zakażonego grzybami w 300 dniu ciĘy.

Skutecznośó rozpłodowa

Klacze karmione j e s i enią zakażoną endo fi tami ru-
nią pastwiskową miały pierwszą owulację na wiosnę,
o 4-5 tygodni później od terminu owulacji klaczykar-
mionych nte zakażoną runią pastwiskową. To opóż-
nienie w wystąpieniu cyklu płciowego stanowi 25oń
straty czyli 5-20 tygodni w efektywnej długości okre-
su kopulacyjnego. W celu ograniczęnia opóźnienia w
owu 1 acj i klac zy karm i o nyc h runi ą z ak ażoną pr ze dłu -
ża tm się dzień do 16 godz. dziennie sztucznym źro-
dłem światła.

Ciągłe wypasanie runi zakażonej podczas sezonu
kopulacyj ne go pozwal a na 4 50ń zaźr ebień po głowia p o
14 dniach okresu kopulacji w porównaniuz750ń skl-
tecznościązażr ebięńu klaczy karrnionych runią wolną
od zakażęit endofitami. Na koniec 60 dnia okresu ko-
pulacyjnegoliczbazaźrebień jesttaka sama w obu gru-
p ach zw ier ząt (5) . Wi ęk s z ą li c zb ę ciałek ż ółty ch pr ze -
trwaĘch stwierdza się na jajnikach klaczy ntę zaźrę-
bi onych, którymi sp as ano ruń zakażoną grzyb aml

Wczesną śmierć zarodków stwierdzan o u 30oń kla-
czy pasących się na pastwiskach o runi zakażonej en-
dofitami, podczas gdy u klaczy karmionych runią
wolną od p as ożytów gr zybiczy ch pro c ent śmi erle lno -
ści zarodków nie przel<raczał 10 (6). Rozwój zarodka
stwierdzany na podstawie wielkości pęcherzyka po 14
dniach od owulacji nie wykazule różnic u klaczy z
pastwisk zakażonych i wolnych od infekcji, Embrio-
ny ulegające wczesnemu obumieraniu są w 14 dniu
po zapłodnieniu jaja mniejsze, bądź o nieregularnym
kształcie, w porównaniu do embrionów żywych. Stę-
żenia pr o gesteronu określane po 2 1 dniach o d momentu
owulacji są wyższe l klaczy dotkniętych dziaŁanięm
ergotoksyn, których zarodkt ptzeżyły, od stęzeń tego
hormonu l klaczy zakażony ch gt zyb em, ktory ch za-
rodki ulegĘ obumarciu, jakteż od stężeń progestero-

nu u klaczy, u których stwierdza się ciałko żółteprze-
trwałe. U wszystkichklaczy,u których doszło do śmier-
ci zarodków, stężenia progesteronu były wyższe od 6
ng/ml, co sugeruje raczej bezpośrednję działania ęr-
gotoksyn na zarodęk niż wpływ na czynnośc ctaŁka
żołtego. W ciągu wieloletnich badań stwierdzono tyl-
ko 2 ronienia/l0O zapłodnieńpo 30 dniach ciĘy ukla-
czy spasanych runią z akażoną grzyb em.

Tak więc spasanie klaczamt runi pastwiskowej o
dużym udziale traw (kostrzęw a trzctnowata, raj grasy,
wiechlina czy kubkówka) zakażonych grzybem z ro-
dziny Endophytamożę mieć szkodliwy wpływ na ich
reprodukcj ę w następstwie opóźnionego rozpoczęcta
owulacji, przedłużenie aktywności ciałka żołtego,
zwiększonej zamieralności wczesnej zarodkow oraz
zwiększonej Itczby kryć na jedno zapŁodnienie. Jeśli
klacze musząprzebywać na pastwiskach o runi zaka-
żonej endofitami w okresie kopulacyjnym, wówczas
konieczne wydaje się ponawianie badań w celu roz-
poznania i monitorowania uttzymanta ciĘy. DIa
zwiększenia zdolności reprodukcyj nej klaczy, koniecz-
ne jest cotygodniowe lub codwutygodniowe badanie
wykonane pomiędzy 14 i 40 dniem w celu określenia
klaczy, u których doszło do wczesnego obumarcia za-
rodka, bądźlktórych utrzymuje się ciałko żołteprze-
trwałe (corpus luteus persistens).

Diagnozowanie zatlu cia ergotoksynami

Diagnostyka toksykozy powodow anej ptzez ergo-
toksyny polega na mikroskopowym potwierdzeniu
obecności grzyba z rodziny Endophyta w nasionach,
s i ani e b ądź runi p a s tw i s kow e1, ktor ą zj adaj ą zw ter zę-
ta, u których zaobserwowano zatrucię. Stężenie ergo-
peptydów zawartych w próbkach run| zbożalub za-
każonych roślin można określić - po ich wyekstraho-
waniu - metodą chromatografii wysokociśnieniowej
(HPLC) ( 1 5 ) albo metodą specyfi cznego w iązania en-
zymu immunosorbentem (test ELISA) (23). Potwier-
dzeniem dtagnozy jest określenie stopnia hiperprolak-
tynemii, ale metoda określania tego hormonu (radio-
immunoassay) nie jest j eszczepowszechnie wykorzy-
stywana ze względów ekonomicznych. Domniema-
ni em wy stąp i enia ergotoksykozy u c iężarnych klaczy
możę być niewykształcenie gruczoŁu mlekowego w
okresie przedporodowym lub przenoszenie płodu (3).

B ar dzo c zuły m te st e m nar ażęnia klac zy c i ę ż amy ch
na dziaŁante mikotoksyn E n d o p hy t aj e st okre ś lenie stę-
żęnia matczynego immunoreaktywnego progesteronu
przy zastosowaniu testu dostępnego już w handlu
(Coat-A-Count Progesterone, Diagnostic Products, Los
Angeles, CA). U klaczy ciężarnychbędących w poż-
nej ciĘy (po upływie 300 dni od zapłodnienia) pasą-
cych się na pastwiskach o runi zakażonej endofitami
stwierdzono charakterystyczne zwiększenie stężenia
progesteronu w okresie przedporodowym (6).

Podstawow a r óżnica pomiędzy ergotyzmem powo-
dowanym przez sporysz i tym powodowanym przęz
A c r em o n ium c o e n o p h i a l um p o l e ga na pr zy czynię za-



burzeni a laktacj i. D ominuj ącym obj awe m pr zy zatru-
ciu sporyszem jest hamowanie uwalniania prolaktyny
przęzzawartę w nim alkaloidy. Głównym alkaloidem
o dztŃaniu toksycznyrn A c r em o ni um j est ergowal ina,
alkaloid nie będący składnikiem ergotoksyn sporyszu.
Dominuj ącym obj awe m zatructaalkaloidamt Acremo -

nium sązaburzenta laktacji, nIę zwlązane z hamowa-
niem uwalniania prolaktyny (2) .

Profilaktyka, kontrola i leczenie e]gOtoksykozy

Dodawanie ciężarnym klaczom do karmy selenu i

powiedni ego rozwoju gruczołu mlekowego, by zapo-
biec bezmleczności, podaje się im środki farmakolo-
giczne, które p obu dzaj ąw y dzi e lani e pro laktyny.

Skutecznym postępowaniem profilakty cznym i lecz-
nlczym zaTazem w eliminowaniu objawów toksycz-
ności mikotoksyn jest usunięcie natychmiastowe cię-
żarnychklaczy z pastwisk o runi zakażonej endofita-
mi na 30 dni przedplanowanym okresem porodu, albo
przej ście na pastwiska wolne od zakażonych roślin ( 1 0)

iub teZ żywienie zwierząt sianem wolnym od endofi-
tów. Jeśli nie j est możliwa zmianapastwiska na wolne
od grzybów , to na\eży często zmteniac łatwe na zaka-
żenia grzybami kwatery albo często je wykaszać,
zwłaszczaresztki nlezjedzonej runi. Dotyczy to głów-
nie miesięcy letnich, aby nie dopuśció do wykształce-
nla dlżej ilości kwiatostanów roślinnych i ułatwić le-
czenię schorzenia. W warunkach, gdy zmianapastwi-
ska nie cze clężatle
nrywaó siano z rośli
ad libit , które zawię
ilości alkaloidów nie mogąbyc podawane wysokocię-
żarnymklaczom (2).

Leczęnie choroby powodowanej przez Endophyta
polega na prowokowaniu laktacji u zw:srząt z bez-
ml eczno ścią za pomoc ą perfenazyny (0, 3 -0, 5 mg/kg,
per os,ż x dz:snnie) lub rezerpiny (2,5-5,0 mglkg in
toto, per os, 6 x dziennie). Laktacja rozpoczyna się
zazwyczaj w 1 do 5 dni po podaniu leków.

W celu eliminowania ogólnych objawów klinicz-
zaawansowa-
iny - dompe-
6 x dziennie

( 1 8 ). Empi ry cznie, u klaczy z b ezmle czno ś ci ą tła ęr -

waniu perfenazyny wymienia się nadmierne napięcie
mięśniowe, niepełne ruchy dowolne oraz nadpobudli-
wość (5, 6).

Podczas prowadzenia porodu l klaczy narazonych
na toksyczne dztałanie mikotoksyn endofitów należy
zachow ać szcze go|nąo stro żno ś ć z p owo du ry zyka nte -

stosunku porodoweg o, zbyt wczesnego odej ścia łoży-
ska oraz niedotlenienia noworodków. W celu zapew-
ni enia odp owi e dni e go b ierne go pr zekazania odp orno -

ś c i humo ralnej zreb i ę c lu nale ży zab e zpte c zy ć alt erna-
tywne źr o dło immuno globulin ( s iara, mlekozastęp cze
preparaty, mleko kozy). Gdy bierne przekazante od-
porności źrebięciu jest utrudnione lub niemożliwe z
powodu słabego wchłaniania podanej doustnie siary
zasadntczę znaczentę ma określenie stężenia IgG u
noworodków oraz stosowanie hiperimmunizowanej
surowicy (5). Można stosować dodatkowo składniki
odżywcze w postaci preparatów handlowych zastępu-
jących mleko klaczy przez mleko kozy, albo można
adoptowac źr ebię do karmien la pTzęz klacz -mamkę.
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