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Zear alęnon (ZEA) j e st toksyną produkowaną przez
wiele gatunków grzybów z rodzaju Fusarium, które
p or ażaj ą zb o ża na p olach w okre s i e i ch w e g et acj i (20) .

W Polsce corocznie, aczkolwiek z różnym nasileniem,
stwierdza się fuzariozę kłosów zbóż drobnoziamistych
i kolb kukurydzy (20), Szereg publikacji potwierdza
tezę, że mikotoksyn y grzyb ów ple śniowych stanowią
realne zagrożenie toksyczne dla ludzi, zwterzątiroś-
Iin (I7 , 25 , 30, 3I , 34). Pełnoporcj owe mieszanki pa-
szowe, w ktorych składzie znajdlĄą się ziama zbóż
skazonych ZE A, mo gą byó pr zy czyną zatruc i chorób
zwierząthodowlanych (6, 16) ze względu nie §lko na
silne właściwości estrogenowę zearalęnonu (10), ale
również na jego hepatotoksycznośó (14). Pierusze in-
formacje sugerujące występowanie mikotoksykozy
zearalenonowej u zwterząt pochodzą z I92] r. i do§-
czą świń (15), gatunku, który jakpóźniej stwierdzo-
no, jest niezmiernie wrazliwy na zatrucia zęara|eno-
nem (18).

W grudniu 2003 r. wystąpiĘ przsryadkizachorowań
królikow w jednej z hodowli południowej Polski, u kto-
rych podejrzewano zatrucie zearalenonęm, Z wywia-
du wynikało, że głównym problemem hodowcy były
zńurzęniaw rozrodzie. Na skutecznośc krycia samic
wskazywało początkowo powiększenie powłok
brzusznych. będące wynikiem rczwljających się pra-

widłowo płodów. Niestety, w następnych dniach ciązy
objawy te zanlkaĘ. Mimo upłyvru terminu porodu nie
stwierdzano narodzin potomstwa u około 3)%poky-
tych samic. U pozostałych stwierdzono zmntejszenie
Itczby urodzonych i odchowanych królików.

C e l em prz eprow ad zony ch b adań byŁa i d entyfikacj a
czynnlkapatogennegoorazokreśleniezmianhistopa-
to 1 o gi c znych w wybran y ch nar ządach w ewn ęt r zny ch
królików.

Matetiał imetody
Badaniem objęto cztery króliki linii hyplus, w tymtrzy

samice (I, II, III) wykazujące objawy ze strony układu roz-
rodczego i jednego samca (IV). Do badań |aboratoryjnych
pobrano krew oraz wycinki narządów wewnętrznych,
w tym: płuc, wątroby, nerek, śledziony, macicy, jajnil<ów
i ja!er. Badanie sekcyjne i pobieranie wycinkow narządów
przeprowad zano b ezp ośrednio po eutanazj i zw terząt, któr ą
łvykonano przez dożylne (żyłabrzężna ucha) podanie pen-
tobarbitalu (Morbital, Biowet-Puławy).

O znaczantę ZE, A i j e go m etab o 1 itu, z e aral eno lu (cl -ZO L)
w krwi przeprowadzono wg metodyki opisanej wcześniej
(l8). Ekstrakcję ZEA i rl-ZOL z wątroby wykonano wg
metody opisanej przez Roybal (2I). O czy szczanl,e ekstrak-
tu prowadzono metodą wg M sconti i Pascal e (ż9) w mody-
irkacji własnej. Próbkę waJroby o masie 6 g homogenizo-
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The aim of the study was to determine pathogenic factors and histopathology lesions in the internal organs
of selected rabbits suspected of having Zearalenone intoxication. The study was carried out on three females
and one ma|e of the hyplus line. The level of zearalenone (ZEA) and its metabolite a-zearalenole (a-ZOL) was
analyzed in the blood and liver using the high performance liquid chromatography (HPLC) method. The
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destroyed granule layer of the ovarian fo|lic|es. The above lesions are characteristic for ZEA intoxication i.e.
zearalenone mycotoxicosis. Moreoveł numerous retrogressive lesions were noted in the liver, spleen and
kidneys. The results obtained confirmed that the disturbances noted in the reproductive system of the rabbits
were caused by the intake offeed containing zearalenone.
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wallo z 9 ml MeOH przez 4 min. Uzyskany homogenizat
z minimalną ilością osadu przenoszono do probówki wi-
rówkowej, Do pozostałości dodano 5 ml MeOH i reekstra-
howano jak powyżej. Dwa ekstrakty połączono i wirowa-
no 10 min. przy 935 g. Supernatant przeniesiono do skalo-
wanej probówki i odparowano nad strumieniem azotu
w temperaturze 60'C do pozostałości 0,1-0,2 ml wody. Po-
zostałość zawieszono w 2 m7 wody dejonizowanej, 2 ml
0,2 M octanu sodowego i 500 pl roztworuB-glukuronidazy
(5000 U/ml) i inkubowano w 37oC przez 16 h. Inkubację
zahamowano 0,5 ml acetoniĘlu, po czym dodano ż0 ml
wody dejonizowanej i wirowano l0 min. przy l0 388 g.
Supernatant wprowadzono bezpośrednio na kolumnę im-
munoafinitywną (ZearalaTestTM). Związany z przeciwcia-
łami ZEA i a-ZOL eluowano metanolem i oznaczano me-
todą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
(1 8)

Wycinki narządów wewnętrznych po utrwaleniu w zobo-
jętnionej I0oń formalinie zatapiano w parafinie, a uzyska-
ne skrawki mikrotomowe barwiono hematoksyliną i eozy -

ną (HE).

Wyniki iomówienie
Wyniki badania w kierunku ZEA surowicy krwi

i wycinków wątroby przedstawiono na ry c. L Analiza
toksykologiczna wykonana metodą wysoko sprawnej
chromatograftt cięczowej wykazała obecno śc zeara-
lenonu ibraka-zęaralenolu w badanych próbkach krwi
i wycinkach wątrób królików. U poszczególnych osob-
nikow w surowicy krwi poziomZEA kształtował się
następująco: krolik I - 1,9 nglml,Il- 4,6 nglml, III -
I,3 nglml i IV - 0,5 nglml, W wycinkach wątroby kró-
lików poziom ZEA wynosił: krolik I - 110 nglg,Il-
I83 nglg,III - 99 nglgi IV - 60 nglg.

W preparatach histopatologicznych sporządzonych
z ph)c stwierdzono przewlekłą rozedmę pęcherzyko-
wą płuc lub o gniskowo o strą ro zedmę z p ękaniem ścia-
nek pęcherzyków i wylewami krwi. W licznych pę-
cherzykach występował płyn surowiczy, zaś wokół
większych o skrzelików i naczyń krwiono śnych tkan-
ka pfucna ulegaŁa zwłóknieniu. W miejscach włóknie-
niapłuc stwierdzano ogniskowe nacieki komórek lim-
fo idalnych lub surowiczo - śluzow e zapalenie o skrze-
lików. Opisane zmiany występowały ogniskowo we
wszystkich płatach płuc, co nadawało im pstre, rózo-
wo c z erw on e zab arw ieni e, P owi e tr zno ś ć płac była za -
chowana.

W wątrobie stwierdzono przekrwienie lub zastój
IrwiwĘłachcentralnychzrazkówinaczyniachbram-
nych. Ęlko w nielicznych zrazlkach występowało
przekrwi en ie naczyń wło s owaty ch śr o dzr azikowych.
Komórki wątrobowe u poszczególnych królików wy-
kazywały zmiany wsteczne o różnym nasileniu.
U wszystkich badanych zwierząt hepatocyty leżące
w strefie centralnej, wokół żyĘ centralnej, byĘ obję-
te zwyrodnieniem miĘszowym lub wodniczkowym.
W strefie obwodowej lub środkowej zrazlków u nie-
których królików komórki wątrobowe byĘ zwyrod-
niałe wodniczkowo, tŁuszczow o lub byĘ obumarłe. We

wszystkich ztazlkach stwierdzano pobudzenie komó-
rek gwiażdzistych, a w poblizu mĄch ognisk mart-
wicy skrzepowej komorki te występowały liczńęi byb
obrzmiałę (ryc,2).

W śledzionie u królików wystąpił zanlk grudek
chłonnych, Itcznę złogi hemosyderyny i zastój krwi.
U jednego krolika stwierdzono przekrwienie, hemo-

Ryc. 1. Poziom zearalenonu w surowicy krwi (ng/ml) i wątro-
bie (ng/g) badanych królików

Ryc. 2. Wątroba - zwyrodnienie miąższowe, wodniczkowe
oraz martwica pojedynczych komórek wątrobowych u króli-
ka nr II. Barwienie HE. Powiększenie 480x

Ryc. 3. Nerka - przekrwienie kłębuszków nerkowych, zwy-
rodnienie miąższowe nabłonka kanalików krętych oraz obec-
ność szklisĘch mas białkowych w kanalikach u królika nr II.
Barwienie HE. Powiększenie 240x
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Ryc. 4. Jajnik - porozrywana, nierówna warstwa ziarnista
w pęcherzyku jajnikowym u królika nr III. Barwienie HE.
Powiększenie 480x

komorki olbrzymie (wieloj ądrowe o eozynochłonnej
w nich obecności plem-
występowały nieliczne
ermatocytow i komórek

na skutek obecności pierścienia fenolowego mamoż-
liwość łączenia się z komórkowymi receptorami es-

trogenów
i jajowod
zwiększa
r ozr o dcze go (4, 19, 26, 27). W wyniku zabltzęń mę-
tabolicznych powstają rożnę objawy kliniczne zatru-
ctaZE A,wśród ktorych u świń występuje obrzęki za-
czerwienienie sromu, obniżenie masy jajnikow i po-
większenie macicy (3, 5, 8, 23,28), zmlarly w libi-

ego.ZEAmożę

',"*ffi.fi"|,T
Nawet niskie dawki ZE A (I ppm) prow adządo zabl-

i ś ledzioni e . Zmtany wsteczne ob ej mowaĘ ltczne na-

i szczurom zearalenon, obserwowali szereg zmian
wstecznych w wątrobie, śledzionie i nerkach (26).

Nasilenie zmianwstecznych u królikow było prawdo-

k chłon-
przebie-
których

łl

Ryc. 5. Jądro - obumarcie spermatocytów I i II rzęda oraz
obecność licznych komórek olbrzymich w świetle kanalika
nasiennego u królika nr IV. Barwienie HE. Powiększenie 480x

syderozę, rozplem splenocytów i powiększone grudek
śledzionowych, o pobudzonych ośrodkach namnażania.

W nerkach wykazano przekrwienie kłębuszkow

niem wodniczkowym (ryc. 3).
W j aj nikach zaob serwowano obecność nielicznych

pęcherzykow j ajnikowych, w których wstępow ała pra-
widłowo wykształcona warstwa ziarntsta i oocyty.

nego rozpulchnienia. Mięśniowka macicy byŁa zbu,
dowana prawidłowo u wszystkich badanych krolików.
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doszło do uszkodzenia wielu natządów, byĘ słabej
kondycji i wykazywaĘ zablrzenia w rozrodzie. Po-
dobne objawy obserwowano u norek w przebiegu do-
świadczalnej mikotoksykozy zearalenonowej (32).

Reasumując należy stwierdzió, że podejrzenie wy-
stąpienia mikotokozy zearalenonowej w hodowli kró-
likow, będącej przyczynązaburzęh w ich rozrodzie,
było uzasadnione. Potwierdziły to zarówno zmiany
histopatolo giczne stwierdzon e l zwierząt, j ak i pozry -
tywne wyniki oznaczeńZEAw krwi i wątrobach ba-
danych osobników.
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Celem badań przeprowadzonych w dwóch seriach na 6 prosiętach o masie

78-82 kg było określenie poziomu amoksycyliny w plazmie krwi po dożylnym

i doustnym podaniu tego antybiotyku oraz sz;ókości usuwaniajego pozostałoś-

ci z organizmu. Só1 sodową arnoksycyliny podano jednorazowo w iniekcji do-

żylnej w dawce 20 nglkg, zaś per os podawano trójwodzian amoksycyliny co-

dziennie przez 5 dni w dawce 20 mglkg masy ciała. Pozostałość antybiotyku

oznaczono w nerkach, mięśnlach, wątrobie i tłttszcztl. Po podaniu dożylnym
średni okres półhwania antybioĘku (t,,f) wynosił 3,38 + 0,30 godz,, a średni

czas ufzym},wania się w plazmie krui 3,58 + 0,43 godz., zaś po podaniu doust-

nym 4,13 + 0,50 i 4,47 + 0,30 godz. Po stosowaniu doustnym maksymalne stę-

żenie amoksycyliny w plazmie (C",._) pojawiało się po 0,97 t 0,29 godz. i wyno-

siło 7,37 r0,42 yl,glml. Po 6 dniach po podaniu doustnym ostatniej dawki anty-

biotykujego średni poziom w nerkach wynosił 21,38 ng/g, w wątrobie )ż,32nglg.

Nie stwierdzono obecności amoksycyliny w mięśniach i tfuszczu. 
G,


