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ZęaraIenon(ZEN) j est toksynotwórczym produktem
gr zyb ów z r o dzaju A s p e r g i l l u s i F u s ar i um, namnńa-
jącym się w paszach podczas zbioru i przechowylva-
nia(2,7, 8, 15-18, 21). Obecnie wiadomo,iżzearale-
non (C,"HrrOr) jest uterogenną
nąoraz specyfi cznym hormonem
żanie grzybów Fusariumw ziarnach kukurydry, jęcz-
mienia, owsa, pszenicy, ,y,żyi sorga (11, 19). ZEN jest
lznawany za zwtązek stabilny, rozpulszczalny w wo-
dzie, nie ule gaj ący de gradacj i p o dczas przechowywa-
nia i obróbki technologicznej (7, 11, 15).

Niezależnie od wpływu nabezpieczeństwo żywnoś-
ci, ZEN jako mikoestrogen prowadzi do zaburzęi
w układzie rozrodczym. Zgodnte z postanowieniami
53. spotkania Joint FAO/WHO Expert Committee on
FoodAdditives (JECFA,2000) i Opinion ofthe Scien-
tific committeę on Food on Fusarium Toxins
(OSCFFT, 2000) ZEN określany jest na podstawie
dawki, która nie wywofuje reakcji hormonalnej u świ-
ni - gatunku uznanego za najbardziej wrazliwy. Do
najbar dziej charakterystycznych obj awów zatrucia
ze ar alęnonem należą: p owi ęks z eni e masy m ac i cy ( 1 1,

12, 16) oraz obrze$- i zaczerwtenienie sromu (7 -9 , 13 ,

I6).Rzadziej spoĘkane objawy to: wypadanie pochwy
i odby.tu (l6),przedŁażającasięruja lub jej brak,zmia-
ny libido, niepłodnośc, ciĘa urojona, powiększenie

gruczołu sutkowego i zaburzenia laktacji (4, 8). Na-
wet przy małej z,awartośct zęaralęnoru w paszy (20-
-40 płdkg obserwowano opómienie rui, objawy ciĘy
rzekomej, wczesne poronienia, bezmleczność u loch,
rodzenie martwych prosiąt lub miotów o małej liczeb-
ności (14, 16). U niedojrzaĘch płciowo loszek otrzy-
mujących 2 p,gZBNlkg masy ciała stwierdzono obja-
wy hyperestrogenizmu, a ptzry dawce 3 pglkgZENikg
- objawy ciĘy rzekomej (4, 5). Ponadto wykazano
jego genotoksyczne dziaŁante m.in, na komórki szpi-
ku kostnego u zarodków, zahamowanie wzrostu ko-
mórek przez powstrzymanie syntezy DNA oraztęra-
togenny wpŁyw wyrażający się wzrostem zamieralnoś-
ci zarodkow (3).

Celem badań było określenie wpĘwu zearalenonu
na strukturę macicy u 60-dniowych loszek oraz wpływu
absorbera Fix-A-Tox i preparatu Mycofix Plus na hamo-
wanie procesów zanieczy szczęnia pasz przez ZEN.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na 15 loszkach o wyrównanej

masie ciała w wieku 40 dni, pochodzących od loch PIC i po
knurach pietrain x duroc. Okres doświadczeń trwał 21 dni,
arwterzęta podzielone na 5 grup (" : 3) skarmiano mie-
szankąze śruty kukurydzianej (80%) i koncentratu wysoko-
białkowego (20%). Do mieszanki przeznaczonej dla grup
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kontrolnych (Kl i K,) uzyto śruty o ni zanie-
czyszczeniaZEN, natomiast w grupach ch (D,,
D. i D3) śruty o wysokim poziomie 1). Po-
nadto, w jednej z grup kontrolnych (K,) i doświadczalnych
(D.) wprowadzono dodatek 200 pg ZEN krystalicznego na
l kg paszy (Sigma Aldrich). W celu zapobieżenla wpfuwom
zearalenonu, loszkom z grupy D, dodawano do paszy absor-
ber mikotoksyn: Fix-A-Tox 1F-A-T; (Alvetra und Wervvt,
Austria), którego związkami czynnymi są naturalne glino-
krzemiany, a głównym składnikiem jest klinoptylolit. lnnym
dodatkiem, wprowadzonym do paszy loszkom z grupy D.,
był 0,19/o Mycofix Plus (Bionin GTI, Austria). w któryń
ivykorzystywane są działania składników mikrobiolo gicz-
nych oraz absorpcja w celach detoksykacji.

Macicę każdej loszki wycitlano bezpośrednio po uboju,
określano długość kazdego rogu (mn) i rnasę całej macicv
(llrg). Tkanki rł,szystkich rogów macicy utrwalano w płynie
Bouilla, zataptano w parafinie, cięto na seryjne skrawki na
lllikrotomie Reichert Jung (3-5 pm) i banviono hematoksy-
liną-eozyną (H E) Przegląd tkanek i dokumentację foto-
graficzną prowadzono w oparciu o skrawki seryjne zprzy-
jajnikowej, środkowej i prąztl7gl6wej części rogów macicy
za pomocątllikroskopu świetlnego (NlKON FXA, JAPAN),

Wyniki iomówienie
Porownanie pomiarów uzyskanych dla grup kontrol-

nych (K + Kr) i doświadczalnych (Dr + D, + D3) wy-
kazaŁo znaczny wzrost ogólnej masy macicy, w tym:
obydwu rogóW" trzonu i szyjki, zdrężnie od poziomu
zanieczyszczenia pasz ptzęz ZEN (tab. 3). Róznice
między grupami kontrolnymi sugerowały wpĘw do-
datku ZENk (tab. 1), a wysokie średnie
masy we wszystkich grupach doświad-
czalnych wskazywaĘ także na możIi-
wość wpĘwu preparatów: F-A-T i My-
cofix Plus (tab. 2). Podobną za|ężnośc
wskazywały też zmiany w długości ro-
gów macicy (tab.2 i3) arazróznice mię-
dzy prawym a lewym rogiem macicy nie-
zależnle od grup (tab. 2). Niewspółmier-
nie większe zmiany wykazywały jednak
właściwości strukturalne rogow macicy,
DoĘczyĘ one: wielkości i zmian w ogo1-
nej strukturze caŁego przekroju, w struk-
turze nabłonka błony śluzowej i podna-
błonkowej błonie śluzowej orazw struk-
hrze gruczołów macic zny ch.

W grupie K,. przy najniższympozio-
mie skazenia pasz ZENn (tab. l ) oraz
najniższej ogolnej masie macicy iznacz-
nej roznicy w długości lewego i prawe-
go rogu (tab. 2), wielkośc przekrojow
ścian wynoslła2-3 mm, Błona śluzowa
wykaryw ała mŃy stopień pofałdowania,
a światło jamy macicznej w zarysie było
owalne lub okrągłe (ryc. 1). W przekro-
jach uwagę zwracała duza ilość gruczo-
łów macicznych o niemal prosĘm prze-
biegu, sięgających błony mięśniowej
z miocytami o jasnym, kwasochłonnym

Tab. 1. Poziom stężenia ZEN w mieszankach paszowych grup
kontrolnych i doświadczalnych (n : l5)

Objaśnienia: ZEN, zearalenon naturalny, ZEN* zearalenon
krystaliczny

wybarwieniu cytoplazmy, ktora nie stanowiła wy dzie -
lonej strefy. Pęczki miocytów wpuklały się zarówno
w kierunku błony śluzowej, jak i surowiczej. Nabło-
nek błony śluzowej był typowym kubicznym nabłon-
kiem jednowarstwowym o komórkachzduĘmi owal-
nymi jądrami (ryc. 2). Podnabłonkowa część błony ślu-
zow ej char aktery zowała s i ę zagęszcz eni em komórek
Łącznotkankowych or az naczyń kapilarnych. Układ
komórek nabłonka gruczołowego w ujściach gruczo-
łów macicznych wskazywał na zamkntęcie światła.
Uwagę zwracało takze wiele gruczołów o niewielkim
świ etle, zvvłaszcza w ich o dc inkach końc owy ch. Szcze -
golną właściwość stanowiĘ liczne mttozy wśrod na-
błonkowych komórek gruczołów macicznych (ryc, 3),

W grupie K. rogi macrczne osiągaĘ w przekrojach
poprzecznych' średnicę 3-4 mm. Uwagę zwracało

Tab. 2. Srednia masa i dlugość rogórł, macicv loszek żl,wionl,ch paszą o róż-
nym stężeniu zearalenonu (n : l5)

Objaśnienia;jak w tab, 1.

Tab, 3. Średnia masa i długość rogów macicy loszek z grup o niskim (K = K, + Kr)
i wysokim (D = D, + D2 + Dr) poziomie zanieczyszczenia mieszanek zearaleno-
nem (n:15)

G rupa n

K

D

6

9

Niski poziom skażenia
zeara lenone m

Wysoki poziom skażenia
zeara lenonem

x

s

x

s

5,6a
1,2?

7,8h
,|,76

175
23,4

189
22,6

185
34,2

196
26,5

Objaśnienia: a, b -p < 0.5; A, B -p . 0,0t

0gólne slężenie ZEN

w paszy (uq/(g)

K1

K2

D1

D2

D3

Niski poziom ZENn

Niski poziom ZENn + ZEN*

Wysoki poziom ZEN'+ F-A-T

Wysoki poziom ZEN. + ZEN1 + F-A-T

Wysoki poziom ZENn + Mycolix Plus

83,20

232,60

585,73

1314,56

948,48

Grupa Statystyk

K1

K2

D1

D2

D3

Niski poziom skażenia
zEN 

n

Niski poziom skażenia
ZENn + ZENx

Wysoki poziom skażenia
ZEN. + F-A-T

Wysoki poziom skażenia
ZENn+ZENI+F-A-T

Wysoki poziom skażenia
ZENn + Mycolix Plus

x

s

i
s

T
s

i
s

T
s

5,10
1,50

6,10
0,86

7,70
2,08

7,90
2,54

7,70
1,24

175
26,4

175
26,0

187
27,5

190
25,0

192
25,2

195
43,1

178
30,5

192
23,1

,l87

29,2

210
31,2
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Pl. 1. Przekroje ścian rogów macicy u loszek z grup kontrolnych: K, (ryc. l)
i K, (ryc. 4) i doświadczalnych: D, (ryc. 7), w pow. x 62,5| fragmenty ich
nabłonka i błony śluzowej (ryc.2,5 i 8) oraz typowe dla tych grup obrazy
gruczołów macicznych (ryc. 3, 6 i 9) w pow 625x

znacznę r ozgałęzienie Światła macicy, wynikaj ące
z obecności licznych uwypuklonych fałdów błony ślu-
zowęj (ryc.4). GruczoĘ macicznę miaĘ kształtzwę-
żonych cewek o prostym przebiegu, Błona mięśnio-
w a, zwłaszcza w poró wnani u z gtup ąK,, pr zebte gała
jednolicie grubym pasmem i wykazyr,vała silne kwa-
sochłonne zabarwienie cytoplazmy miocytów, Nabło-
nek pokrywaj ący śluzowkę odznaczał się nieĘpowym
dla tego gatunku zróżnicowaniem komórek. Część
z ntch stanowiĘ komórki walcowate o wyrównanej po-
wierzchni zwróconej do światła macicy, chociaż ich
jądra były rozmjeszczone na rożnym poziomie cyto-
plazmy. Wśród tak ukształtowanej pokrywy znajdo-
wĄ sięwyspy, których komorki tworzyĘ bardzo wy-
soki nabłonekwielorzędo!\ry (ryc. 5, strzałka). Wprry-
podstawnej części nabłonka, podobnie jakw całej war-
stwie właściwej śluzówki, oprocz fibroblastów wystę-

powaĘ ltcznę komórki układu białokrwin-
kowego. GruczoĘ maciczne byĘ utworzo-
ne ze średnio wysokiego nabłonka walco-
watego, a granice tych komórek byĘ słabo
zarysowane zewzględu na ścisłe i nierów-
nomierne ułozenie dużych owalnych jąder,
wyrożnlających się znaczną ilością ciem-
nychziamistości (.yc. 6). W niektorych gru-
czołach(ryc. 5) uwagęzwracĄ wąskie, ob-
kurczone komórki o silnej destrukcji.

W grupie D,, przy wysokim poziomie
skazenia paszy ZENn i dodatku preparatu
F-A-T (tab. 1) oraz znacznym wzroście
ogolnej masy macicy i nierównomiernej
długości rogów macicy (tab.2), na uwagę
zasługiwała wielkość przekroju rogu maci-
cy o średnicy 617 mm i rozbudowana war-
stwa właściwa.błony śluzowej W porów-
naniu z innymi grupami błona ta była co
najmniej 3-krotnie grlbsza, z olbrzymią
ilościąprzekrojów gruczołów (ryc. 7). Wy-
ściołkę błony śluzowej macicy stanowił
bardzo wysoki urzęsiony nabłonek wielo-
rzędowy o r ozrzedzonej clltoplazmie. W po-
blizu krawędzi luminalnej tego nabłonka
gromadzlĘ się produkĘ wydzielin w po-
staci piankopodobnych, kulistych stnrkfur
(ryc. 8). Wykazano także powiększonęprzę-
kroje gruczołów macicznych, w których
ścianach tuż przy krawędzi luminalnej ob-
serwowano masy bańkopodobnych wydzie-
lin sugerujących rozpoczętą produkcję
,,m|eczka" macicznego (ryc. 9).

W grupie D,, przy najwy ższympoziomie
skażenia paszy ZEN, w tym ZENk i F-A-T
(tab. 1) oraznajwyższej ogolnej masie ma-
cicy (tab. 2),przehoje ścian rogów macicy
u poszczegolnych loszek różniĘ się wiel-
kością i kształtem: od owalnych (4l7 mm)
do okrąĘch (5/5 mm). W strukfurze ścian,
pomimo znacznej ilości gruczołów, uwagę

zwracały obszary bezgruczołowe lub o zatartej ich
strukturze (ryc, 10). Nabłonek błony śluzowej, pomi-
mo oznak wielorzędowego układu komórek, przedsta-
wiaŁ zatartą strukturę i silnie zasadochłonne wybar-
wienie. W niektorych miejscach występowaĘ ścienie-
nia aż do nabłonka j ednowarstwowego (ry". 1 I, strzał-
ka), gdzie częstym objawem były nacieki komórek
układu białokrwinkowe go. Podobne zmiany doty czy -

Ę nabłonka gruczołowego. Obok silnego obkurczenia
lub całkowitego zamknięcia światła uwagę zwracała
destrukcja i rozpad komórek gruczoŁów, zwŁaszcza
w ich odcinkach końcowych (ryc.12, strzałka).

W grupie D., przy wysokim poziomie ZENn, do-
datku Mycofix Plus (tab, l ) i najbardziej wydłużonych
rogach, przy podobnej masie macicyjaku loszek z W-
py D' (tab. 2),przekloje ścian rogow miaĘ osobniczo
zrożnicowanąwielkość (212-5l4 mm), a w przekrojach,

3T
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uwagę zwracaĘ nteltczne gruczoĘ (ryc. 13),
słabo rozbudowana sieć naczyh krwio-
nośnych oraz licznę) rozszerzonę naczynla
limfatyczne. Obserwowane w dużych po-
większeniach komórki nabłonka błony ślu-
zowej przedstawiaĘ obkurczenię i całko-
wity zanik jąder (ryc. I4), a w wielu miej-
scach rozpad lub brak pokrywy nabłonko-
\\/ej. Obecność nielicznych odcinkow wy-
prowadzających (ryc. 14) orazznaczny sto-
pień rozpadu odcinków wydzielniczych gru-
czołów macicznych (ryc. l5) sugerowaĘ
brak mozliwości dalszego ich funkcjono-
\\,anla.

Przegląd wyników badań wskazuje, ze
określenie wpływu zearalenonu było do-
tychczas skoncentrowane na procesach do-
tyczący ch osiągania dojrzałości płciowej
u około 190-dniowych loszek (1, 6) i po-
wstawania zmianw narządach układu roz-
rodczego u dorosłych świń (2, 4, 16,20).
Natomiast nasze badania sąjednymi znie-
ltczny.ch, które dotyc zązmian w strukturze
rozwijającej się macicy, powstających pod-
czas skarmiania zanięczyszczonych pasz
młodymi 60-dniowymi loszkami. Wskazu-
ją one, że sygnalizowane najczęściej obja-
wy wpĘłłu ZEN na zwiększenie masy i dłu-
gości rogow macicy (11, 16) u badanych
młodych loszęk nie znajdowĄ pełnego po-
twierdzenia. Mozna przypuszczac, że nie-
równomierna długość prawego i lewego
rogu macicybyławspółzależna nie tylko od
poziomu skazenia paszy przez ZEN,lecz
uwarunkow ana różnym ich rozwojem. Nie
można tez wykluczyć wspołudziaŁa absor-
bera F-A-T i preparafu Mycofix Plus w obnizeniu po-
ziomu ZEN, pomimo jego duzych dawek w paszy lo-
szek doświadczalnych.
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