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Clinical and labotatory diagnosis of zearalenone mycotoxiDoses in gilts
Summary

Twenty four sexuallv immature gilts were divided into 3 groups (n:8): control group (I) and 2 experimental
groups (II, ilI). They received zearalenone in doses of 200 and 400 pglkg b.w. every morning oyer a period of
7 days. ZON - the sum of cx-zearalalenole and zearalenone in blood plasma, was estimated according to the
method of high-performance liquid chromatography (HPLC). Changes in the level of micotoxin in the blood
were caused by entero-hepatic circulation and made it impossible to estimate clear diagnostic values useful in
diagnosing symptoms of erperimentally evoked hyperestrogenism. It was stated that in cases of weak|y
expressed oestrus signs where there is simu]taneously no standing reflex in pigs, zearalenone and its metabo-
lites in pig plasma should be estimated for the purpose of differential diagnosis in order to confirm or exclude
zearalenone intoxicatio n.
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cją intoksykacji są narastające z czasem zewnętrzne
kliniczne obj awy zatruc-l,a, analogiczne do symptomów
fizjologicznej rui (3, 26). Pierwszę wzmianki na te-
mat hiperestrogenizmu świń, będącego skutkiem spo-
ży w ania p asz p or ażony ch F u s a r ium s p p., op i s ano j uz
w 1928 r. (1a).

Do charakterysty cznych obj awow zewnętrzny ch
mikotoksyk o zy ze ar alen onowej u świń należąobrzęk
i zaczęrwienienie sromu. podczas badań anatomo-
histopatolo glcznych stwierdza się metaplazję komo-
rek szyjki macicy i pochwy, obrzęki i hiperplazję
komórek macicy orazapoptozopodobne zmiany w ko-
morkach ziarnistych z atreĄąkomórek pęcherzyko-
wych (2, 4, I2,28,30,33,34). Dochodzi do zmian
libido, często stwierdza się niepłodność, ciąże urojo-
ne, zaburzenia laktacji (7 ,15), wypadanie pochwy i od-
bytu u macior oraz zaczęTwienienie sromu i splayleg
u prosiąt (29). Obecnie diagnostyka hiperestroge-
nizmu oparta jest na zewnętrznych rujopodobnych
objawach zatrucia(niektorzy określająje jako stan sub-
kliniczny) (5) i analizie mikotoksykologicznej pasz.

Celem przeprowadzonych badań było określenie
wartości sumy zearalenonu i a-zearalenolu we krwi
świń w trakcie doświadczalnej mikotoksykozy zeara-
lenonowej.

Zęaralenon (ZE A) j e st naturalni e wy stępuj ącym
w ziarnach zbóz ksenobioĘkiem, wtornym produktem
przemiany materii grzybów pleśniowych z rodzaju
Fusarium spp. (16,31). Perkowski i wsp. wykazal|
że ZEA w Polsce jest obecny w 50oń pszentc,47oń
jęczmienia i 50% owsa, o średnim stęzeniu wynoszą-
cym odpowiednio: 33,63 l I20 p"glkg (22). Przy zało-
żeniu, że zboża stanowią podstawę (85-100%) diety
wykorzystywanej w tuczu trzody chlewnej, istnieje
realne zagrożenie na intoksyk ację zearalenonem. Prze-
prowadzone badania własne pasz pełnoporcjowych
przęznaczonych dla świń i drobiu na terenie Warmii
i Mazurw latach 2001-2002,wykazŃy obecność ZEA
w ok. 35% prob w stęzeniu 8,88-50,70 pg/kg (9). Na-
suwać to moze podejrzenie, ze procesy związane z wy-
twarzaniem mieszanek paszowych (kondycj onowanie,
granulacja) nie wpływają prawdopodobnie w sposob
istotny na zmniej szeni e stęze nia zear alenonu, dlate go
tez jest on stwierdzany w świezo wytworzonych
paszach (8-1 1, 19, 24). ZE A łączy się z receptorami
estrogenowymi (13), co powoduje u zwierząt wzrost
syntezy białek i wzmożoną proliferację komórek
w układzie roztodczym (1 8, 32). Dalszą konsekwen-
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Mateliał imetody
Do badan użyto 24loszek mieszańców (wielka biała x

polska biała zwisłoucha), klinicznie zdrowych, w wieku
120-125 dni o średniej masie ciała 49,2 + 3,6 kg. Loszki
poddano procedurze randomizacji na 3 rowne grupy (n - 8)

otrzymujape 1 raz dziennie, podczas porannego karrnienia
(godz. 630) przez 7 kolejnych dni zelatynowe kapsułki za-
wierające: I kontrolna - placebo, II - doświadczalna -
ZE Aw dawce 200 pg/kg m.c./dzień i lil doświadczalna
ZE A w dawce 400 pg/kg m.c.ldzieh.

Krew pobieraoo przez 7 kolejnych dni o godz. B-r0, 1200,

I40a, a uzyskane po wirowaniu (20 min. przy 2000 g) oso-
czeptzechowywano do czasu wykonarria oznaczeń w tem-
peraturze 20"C.

Oznaczenia zearalenonu i a-zeara|enolu we krwi prze-
prowadzono, stosuj ąc ła3,zne techrriki separacj i z uży cie,n,t

kolum i enek powirrowactwa immunologicznego (.Zeara|a-

-TestTM Zearalenone Testing System, Gl012, VICAM,
Watertown, USA) i wysoko sprawnej chromatografii cie-
czowej (HPLC) z detekcją fluorescencyjną.

Po rozmrozeniuwłaźniwodnej (typ LW-1) o temp. 37oC,
plazmęo pH 5,5 z dodatkiem 5000 rUB-glukuronidazy (Ęp
H-2 z Helix poruatia o aktywności enzymu 100 000IU/ml
i pH 5,0, G 70l7 Sigrna-Aldrich Sp. z o.o,) mieszano 30 s
(Vorlex WL-D i inkubowano 16 godzin w temperaturze
31"C (.2I), celem rozerwanl,apołączenia mikotoksyn z kwa-
sem glukuronowym. Próby ekstrahowano w 6 m1 metanolu
o czystości gradientowej (LiChrosolv", No. 1.06007,
Merck-Hitachi, Niemcy) intensywnie mieszając. po czyln
wirowano (wirówka MPS 3 70) 1 5 min. przy 2000 g. Uzys-
l< any sup em atant zbier ano w c ało ś c i t pr zepuszczano pr zez
kolumnę ilnmunoafinityłvną Zeara]a-Test (VICAM) z pręd-
kością 1-2 kropli/s, Celem usunięcia zanieczyszczeń, pod-
łoze kolumienki przemywano 10 ml wody dejonizowanej
(Milipore Water Purification System, Millipore SA
Molsheim-France), a związane z podłozem mikotoksyny
eluowano l ml 99,B% metanolu. Uzyskany eluat odparo-
wywano w strumieniu azotu w łaźni wodnej o temperatu-
rze 50"C. Pozostałość w probówce rozpuszczono w 0,5 ml
99,B% metanolu.

Uzyskane wyniki ZON (surna zearalenonu i a-zearale-
nolu) analizowano statystycznie, stosując dwuczynnikową
analizę wariancji (ANOVA). W przypadku odrzucenia hi-
potezy zerowej róznice weryfikowano testem Duncana.
Powyzsze analizy wykonano, stosując program kompute-
rowy Statisticat' fitmy Statsoft.

Wyniki iomówienie
Poziom ZON we krwi loszek (tab. 1), będący śred-

nią wartośc iątrzech dziennych pomiarow sumy zeara-
lenonu i a-zęaralenolu w przebiegu całego doświad-
czenia w grupie I wynosił 0, w grupie II wahał się od
wartości 15,45 + 0,84 w 4. dniu do 48,94 + 1,11 nglml
w 5. dniu doświadczenia, a stwierdzone poziomy ZON
w poszczegolnych dniach różniły się między sobą sta-
tystycznie istotnie (p < 0,05). Poziom ZON w grupie
III w przebiegu badań wahał się od wartości 37,87
+3,2I w 7. dniu do 65,48 +3,49 nglml w 1, dniu do-
świadczenia, a stwierdzone w doświadczeniu war-

Tab. l. Poziom (ZON) w krwi loszek w kolejnych dniach do-
świadczenia (n : 8, i + SEM)

Objaśnienia: a, b, c, d, e, f, g średnie oznaczonę róznymi litera-
mi róznią się istotnie przy p < 0,05

tości poziomu w poszczęgóInych dniach nie wykazy-
w ały r óżntc statystycznie istotnych.

U loszek z grupy II w 4. dniu od rozpoczęcia poda-
w ani a ZE A zaob selwowan o zew nętr zne obj awy hip er-
estrogenizmu w postaci obrzęku l. zaczęrwtenienia sro-
mu. U loszek z grupy III objawy hiperestrogenizmu
wystąpiĘ od 3. dnia eksperymentu. W obydwu gru-
pach, zaobserwowanym objawom klinicznym rui, nie
towarzyszył odruch tolerancji (ryc. 1).

Pierwsza ruja u loszek występuje w wieku pomię-
dzy 5. a 9. miesiącem życia. Klinicznymi, zewnętrz-
nymi jej objawami sązaczerwienie i obrzęk sromu,
wyciek śluzowy, czasami z domieszką krwi oraz to-
walzyszący lm tzw. odruch tolerancji, polegający na
przyjmowaniu pozycji gotowości do przyjęcia knura.
Ftzjologtcznie jest to skutek działania hormonów
e stro gennych, które wydzie lane s ą pr zęz r o zw tjając e
się pęcherzyki j aj nikowe (6). W trakcie mikotoksyko-
zy zearalenonowej ksenobiotyk, jakim jest zearalenon,
wchodzi w miejsce estrogenów (ż7), łącząc się kon-
kurencyjnie z tch receptorami. W konsekwencji po-
woduj e to powstaw anle zmtan apoptozopodobnych
w komórkach ziarnistych ściennych (30) z towarzy-
szącątemu atrezj ą dojrzew ających pęcherzykow j aj -

nikowy c h (23) . Z dolno ś ć aktywowani a pr zęz ze ar aIę -

non receptorów estrogenowych obecnych w układzie
r ozr o dczy m powo duj e równo l e gl e metaplazj ę komó -

rek szyjki i pochwy, obrzęk ihiperplazję komorek ma-
cicy, co skutkuje pojawieniem się zewnętrznych obja-
wow rujowycń 1:ł; Swinie są ZwrcIzętami bardzo
wrażliwym t na zear alenon w paszy, a czas wystąpie-
nia klasycznych objawow zatrucia (bardzo rzadko
stwierdzan y ch) czy ruj op o dobnych ( częś c iej sp otyka-
nych stanow subklinicznych) (5) zależnyjest od wie-
ku zw ierzęc i a, ro zwoj u fizj o 1o gic znę go i somatyczne -

go, składu paszy, a co najważntejsze od wysokości
przyjętej z pasządawki ksenobiotyku (9).

Uzyskane w doświadczeniu wartości ZON trudno
porównać zbadaniami innych autorów. Roznice doty-
czą odmiennego układu prowadzonych doświa dczeń,
w Ęm m. in . Itczby uzy§ch bo badań zw ter ząt, ich płci,

36,84a t 1,32

26,t5n ł 1,21

23,00c t 1 ,15

1 5,45d t 0,84

48,94e t 1 ,11

40,59f t 0,88

23,82s t 1,86

65,48 t 3,49

48,30 t 3,02

42,29 x 2 ,04

40,23 ł 2,19

52,58 t 2,19

57,30 t 1,63

37 ,87 ł 3,21



l. dzień l. dzień

4. dzień 4. dzień

7. dzień 7. dzień

Ryc 1. Objawy hiperestrogenizmu u loszek zgrup II (A) i III (B) w poszczególnych dniach obserwacii

wieku, wysokości dawki zęaralenorru czy w końcu
drogi jego podania. Olsen i wsp. w prowadzonych ba-
daniach monitorowali we krwi poziom zearalenonu
ia-zearalenolu tylko u jednej sztuki (20). W doświad-
częnlachinnych autorów uĄrte dawki zearalenonu (26)
przęWaczaĘ bardzo często kilkanaście lub kilkadzie-
siąt razy wielkość przyjętej dla ZEA jednorazowej
dawki LOAEL (Lowest Observable Adverse Effect
Level : 2a0 płglke m.c.), co trudno w praktyce od-
nieść do poziomów mikotoksyny oznaczanej w pa-

szach i przyjmowanejprzez loszki (9). W plzeprowa-
dzonych badaniach zastosowano dawki 200 (LOAEL)
i 400 (2 x LOAEL) pelke m.c., by przy klinicznych
obj awach mikotoksyk ozy zear alenonowej monitoro-
wać stęzenie ZON. Roznice dotycząw końcu metody
analizy zearalenonu w płynach ustrojowych ,poniewń
w doświadczeniu zastosowano metodę oznaczanla
zearalenonu i cl-zearalenolu w krwi, która łączy wy-
soko sprawną chromatografię cieczowąz immunafi-
nitywnym oczyszczanięm i izolacją mikotoksyn (do-



tąd stosowanądo analtzy pasz), nie prezentowaną do-
tąd w literaturze.

Zw ier zęta przyj muj ąc e z p aszą zearalenon wykazl-
ją objawy hiperestogenizmu w róznym czasie. U lo-
szek doświadczalnychw wieku 4 miesięcy, w trzecim
dniu podawania zearalenonu zaobserwowano ze-
wnętrzne objawy rujowe, ale, co należy podkreślić, nie
stwierdzono u nich charakterystycznego odruchu to-
lerancji (17).

Sumy uzyskanych wartości zęaralenonu i a-zęara-
lenolu, mogą być przydatne w celu rozpoznania mi-
kotoksykozy zear a|enonowej, chociaż w przeprowa-
dzonym doświadczeniu w obu grupach doświadczal-
nych nie stwierdzono skorelowanego wzrostu pozio-
mu ZON z nasilaniem się zewnętrznych objawów
intoksykacji. Stan subkliniczny (5) u badanych loszek
w grupie III w wyniku hiperestrogenizmu wystąpił
o dobę wcześniej niz w grupie II, co możnatŁamaczyc
wyższą dawką ksenobiotyku. Stwierdzone znaczne
wahania poziomu zearalenonu ta-zearalenolu we krwi
loszek nie pozwalająna ustalenie tzw. wartości diag-
no stycznych. Zw iązane to j e st z fu nkcj onuj ącym u świń
krązeniem j elitowo-wątrobowym. Zearalęnon odbywa
wędrowkę z jelitpoprzezukład krwionośny do wątro-
by, by następnie zżółciąbyć wydzielony ponownie do
jelit, skąd układem krwionośnym częściowo wraca
ponownie do wątroby (1). Taki mechanizm powodu-
je, że nawet w ciągu klótkich odstępów czasu można
zaob s erwo w ać znaczne wahania poziomu zęar aleno -
nuia-zearalenolu we krwi świń.

W podsumowaniu można sugerować, żew przypad-
ku stwierdzenia klinicznie, szczegolnie u loszek re-
montowych, obj awów fałszywej rui wyr ażających się
brakiem odruchu tolerancji, to w ramach diagnostyki
roznicowej w celu wykluczenia hiperestrogenizmu
spowodowanego np. nadmie mą podażąegzo gennych
estrogenów w paszy należałoby wykonać analizęmi-
kotoksykologtcznąkrwi na obecność w niej zearale-
nonu lub a -zear a\ęnolu.
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