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l{eulopathological changes in the centtal neruous system ol btoilels aftet poisoning by ochratoxin A
Summary

The aim of this study was to analyze the influence and present possible neuropathological changes during
dietary experimental OTA poisoning at doses of 6 ppm for 10 and 20 days in twelve Coob 500 chicken broilers,
aged 2 weeks. Six birds were used for a control group, fed a standard diet free of ochratoxin. All examined
chicken brains were anemic, swollen, and ischemic, and white and gray matter of brain and cerebellum was
swo|len and spongy changes (status spongiosus) were present. Probably OTA evoked cytotoxic brain oedema,
especially in the neuron§ of the brain cortex, mesencephalon and cerebellum, as well as perivascular oedema.
The severe perivascular oedema was also found in the white matter of the cerebellum. The cerebellum Purkinje
cells were damaged and suffered losses.
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Ochratoksyny A, B, C (chlorodwuhydroizokumary-
na - OTA) są mikotoksynami syntetyzowanymi przez
grzyb Aspergillus ochraceus występujący w zepsutej,
skażonej nim zywności. Zdolność produkcji OTA
wykazują takżę inne gatunki grzybów Aspergillus
i P eni cillium. Zwierzęta metabolizuj ą mikotoksyny na
różnych szlakach metabolicznych. U świń ochratok-
syna A przenoszona z jeltt do wątroby jest bardzo
wolno eliminowana, w przeciwieństwie do drobiu,
u którego usuwana jest znacznie szybciej (15). OTA
zawartę w karmie sątoksyczne dla brojlerow (1I,I2).
Są trzykrotnię bardziej toksyczne od aflatoksyny,
szc ze gó lni e l zw ierząt mło dych i wywieraj ą pierwot-
ny wpĘw nefrotoksyczny (I3). W przebiegu ochra-
toksykozy kur cząt nerki s ą p o czątkowo obrzękłe, b la-
de, odbarwione (ostra faza zatrucia), a w fazie prze-
wlekłej są brunatne. W badaniu histopatologicznym
stwierdza się obrzęk i zmiany matl'.wicze kanalikow
bliższych, zwyrodnienie i zgrubienie błon podstawnych
kłębuszków Malpighiego (10). OTA indukuje kanali-
kowo-śródmtĘszowąnefropatię ssaków (15), a w na-
stępstwie wywołuje enzymurię, podobnie jak w baŁ
kańskiej ęndemicznej nefropatii u ludzi, uszkadza
metab o lizm glukozy, działa immuno supre syj nie ( 1 7 ),
terato gennie, genotoks y cznie (22) i r akotw ór czo, wy -
wołując złośliwe glzy wątroby i układu moczowego
(2). OTA jest równiez odpowiedzialna zakoagu|opa-
tię (6, I3), obntża fosforylację glikogenu, wyłvołuje
chorobę spichrzeniową glikogenu, indukuj ę anemię
z niedoboru żęIaza (14), powoduje kruchość ścian je-

Iit (24), upośledza fagocytozę (3). W badaniach pro-
wadzonych przęzHamiltona i wsp. ( 1 0) u kurcząt, któ-
ry ch p as za zaw ier ała o chratoksytrQ, w 2 . mte siącu ży -
cia ptakow jej zużycie wzrastało od 1,91 do 1,96 na
kg masy ciaŁa, a przyrost masy ciała klrcząt obniżał
się od 1,86 do I,74kg. Odsetek zapaleh worków po-
wietrznych wzrastałz25%o do 55% (I2).

Wykazano, że łączne dziaŁanie toksyn gr zybtczy ch
aflatoksyny i OTA wlłviera szkodliwy wpływ na wąt-
robę i nerki kurcząt, a także powoduje uszkodzenie
układu immuno lo g ic zne go, up o śl e dz a fago cyto zę
ptzezneutrofile(20),uszkadzaul<ładkłzepnięciakrwi
szczlrów i myszy (8, 9), wyłvołuje syndrom krwotocz-
ny l szczurów (8), zablxza pigmentację, wyłvołuje
zmiany wsteczne w torbie Fabrycjuszakurcząt (I2)
i grasicy indykow (4), atakże osteoporozę.

Mikotoksyłry i ich metabolity są wykrywane w mięś-
niach, narządachmtĘszowych, mleku i jajach. Kon-
centracja toksyn w produktach zwterzęcych jest od-
powiednio niższa w porównantu ze zjadaną karmą
z mykotoksynami. U ludzi spozywających produkty
z mikotoksynami możę spowodować ostrą intoksyka-
cj ę. Ob e cne w pro dukta ch zw ierzęcych kancero genne
mikotoksyny, takie jak aflatoksyna 81, Ml i ochra-
toksyna A winny być określane i kontrolowane, a ich
poziom monitorowany. Dane piśmiennictwa na temat
neurotoksyczności OTA są nieliczne. Celem badań
było określenie ewentualnego wpĘwu neurotoksycz-
nego na oun kurcząt oraz jakie struktury oun sąuszko-
dzone.
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Materiał i metody

Do badań użyto 18 kurcząt brojlerów w wieku 2 tygod-
ni,krzyżówek Cob-500, odchowanych w warunkach fer-
mowych. Sześć kurcząt grupy Iprzezkolejne 10 dni otrzy-
mywało paszęzawierającą ochratoksynę A w dawce 6 mg/
/kg. Kurczętom grupy II w ilości 6 sztuk przedłuzono po-
dawanie paszy z dodatkiem ochratoksyny A do 20 dni. Sześć
ptaków stanówiło grupę kontrolną (K), otrzymywało stan-

dardową paszę wolną od mikotoksyn. Oceniano stan kli-
niczny kurcząt, a następnie je uśrniercano. Wykony,wano
badania sekcyjne, a mózgowia w całości pobierano do
10 min. po śmierci. Mózgowia utrwalano w I0oń formali-
nie, a bloczki rutynowo zatapiano w parafinie. Do badań
neuropato 1o giczny ch pob ierano skrawki p ółkuli lewej, do -

konując poprzecznych cięć i podłuznych półkuli prawej wg
schematu nr 1 na wysokości: 1) opuszki węchowej, przez
komorę boczną 2) skrzyżowania nerwów wzrokowych
przezhipokamp, pra;kowie, ciało kolankowate boczne, j ąd-
ra podwzgórza,3) na wysokości odej ścia nerwów porusza-
j ący ch gńką o czną pr zez płat c entralny, j ądra środmózgo -
wia, 4) na wysokośc i ciałatrapezowatego prz ezkoręmóżdż-
ku, piramidy, jądro grzbietowe ciała trapezowatego. Pół-
kulę prawą odwadniano i zatapiano w parafinie w całości
i uzyskano przekrój 5, podłużny mózgowia (18). Prepa-
raty barwiono metodami: hematoksyliną-eozyną (H-E),
Nissla, Heidenhaina na osłonki mielinowe.

4 Schemat 1

Wyniki i omówienie

Doświadczalne podanie OTA w paszy kurczętom
spowo dowało ich zachorowanie. Przeprow adzone ba-
dani a klini c zne lltr c ząt wykazało ich anemi ę, s enno ś ć,
niechęć w poruszaniu. Chore ptaki zwykle staĘ lub
siedziaĘ skulone z przymknię§mi oczaml i nastro-
szonymi piorami. Przy prawię 

^Ipełnęj 
utracie apety-

fu wykazywĄ nieco zwiększone pragnienie na sku-
tek odwodnienia organizmu spowodowanego biegun-
ką, S kóra p owłok ciała, gr zebi eń, dzwonk t, kohczy ny
byŁy kredowobiałe.

Móz gowie ktlr cząt do świadczalnych było równi ez
blade, obrzękłe. Masa mózgowia kurcząt I grupy do-
świadczalnejbyłantższa w stosunku do grupy kon-
tro lnej kur cząt, a lllr c ząt II grupy do świ adczalnej była
nięznacznievlyższaw stosunku do kontroli (ab. 1).

Obrzęk mózgll był najbardziej nasilony w istocie
białej, ale równiez doĘczył istoty szarej mózgu. Wo-
kóŁ naczyi tętniczych i żylnych spotykano drobne
krwinkotoki i drobne wylewy krwawe wychodzące
poza obręb przes

W poprzeczny wiabada-
niem histopatolo nośó oko-
łonaczynio!\ych wynaczynień erytrocytów zlokalizo-
wanych podoponowo w istocie szarej i białej kory czo-
łowej mozgu . Zmiany obrzękowe doĘ czyĘ istoĘ bia-
łej kory czołowej, ciemieniowej, skroniowej kurcząt.
W korze mozglt obserwowano obrzęk neurocytów,
powi ęks zeni e ich j ąder, t ozpad chromatyny j ądrowej,
przemawtający za obrzękiem cytotoksyc znym, a po -

szęrzęnię przestrzent okołonaczyniowych, obecność
obrzęku okołowłośniczkowego świadczy o obrzęku
odnaczynio!\rym (ryc. 1). W móżdżkachkurcząt gru-
py II w porównanil z grvpąI stwierdzono silniejszy
okołonaczyniowy i okołokomórkowy obrzęk, tworze-
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Tab. 1. Masa mózgowia (g) kurcząt kontrolnych i doświad-
czalnych po zatruciu OTA

Grupa kontlolna
K

Grupa doświadczalna
I

(oltes 10 dni)

Grupa doświadczalna
ll

(okres 20 dni)

2,170

2,1 50

2,120

2,450

2,620

2,670

śr.2,363

1,870

1,660

2,110

2,140

2,120

2,240

2.021

2,nn

2,540

2,Ą10

2,350

2,550

2,29g

2,395

Ryc. 1. Zmiany obrzękowe kory skroniowej mózgu. A-obrzęk
cytotoksyczny neurocytów, B - obrzęk odnaczyniowy mózgu
u kurczęcia doświadczalnego grupy II, H-E, pow. 400 x



nie się drobnych wakuoli w istocie białej (ryc. 2). W ob-
rębie jąder podstawy móżdżku i rdzeniu przedłużo-
nym wykazano w obu dwóch grupach kurczątzmlany
zwyrodnieniowe komórek nerwowych o typie scho-
rzęnia ischemicznego i rozpływnego wg Nis sla. Zmia-
ny zwyrodnieniowe komórek Purkinjego móżdżku
głównie o typie schorzenia: ischemicznego, homoge-
nizacyjnego i rozp\rvnego wg Nissla, ogniskowe ubyt-
ki komorek warstwy ziarnistej, a rzadziej komórek
warstwy molekulamej byĘ szczególnie dobrze widocz-
ne u kurcząt grupy II (ryc. 3). U 5 klrcząt I grupy
i cńęręchgrupy II stwierdzono obrzęk istoty białej pła-
cikow móżdżku z rozsunięciem włókien nerwowych
(ry c. 4), bez rozpadu osłonek mielinowych w metodzie
Heidenhaina. Uzyskane wyniki są zbieżne z wynlka-
mi badań Stoeva i wsp, (21) wykonanych na kurczę-
tach brojlerach, których pasza zawięrała OTA w daw-
ce 2-4 ppm. Autorzy wykazalt zmtany obrzękowe
w płacie wzrokowym i istocie białej móżdżku.

Zmiany neurop ato 1 o giczne w oun s ą prawdop o dob -
nie skutkiem niedokrwienia, niedotlenienia mózgu
i uszkodzenia nerek przęz OTA. W niniejszych bada-
niach niedokrwienie i niedotlenienie tkanki nerwowej
wywołało obrzęk cytotoksyc zny i naczyni op o chodny.
Rozgraniczenie obrzęku odnaczyniowego i cytotok-
sycznego mozgllnie było w pełni możliwe. Zmiany te
występowĄ łącznte. Obrzęk cytotoksycmy moze sta-
nowić wstępną fazę obrzęku po niedotlenieniu. Przy-
czyny gromadzenia siępĘnu obrzękowego w elemen-
tach komórkowych oun w różnych odmianach obrzę-
ku cytotoksycznego nie są dostatecznie wyjaśnione.
U j e go p o dłoża Ieżą zabur zeni a metabolizmu, pro wa-
dząc e do zmi an pr zepuszc zaIno ś c i błon komórkowych,
a takżę śródkomórkowego ciśnienia osmotycznego
i onkoĘcznego, w konsekwencj i powoduj ą ich zwięk-
szoną wodochłonność.

W obrazie mikroskopowym ostry obrzęk wyrażaŁ
się porozsuwaniem pasm włókien nerwowych i ostrym
obrzmieniem międzypęczkowego oligodendrogleju.
Zblednięcie osłonek mielinowych w tym okresie było
raczej następstwem rozlużnienia utkania niż rzeczy-
wistego uszkodzenia mieliny. W istocie szarej i białej
uległy poszerzenil przestrzenie okołonaczyniowe.
W korze mozgu występowaĘ nieswoiste, uogólnione
uszkodzenia komórek nerwowych. Długotrwałemu
obrzękowi towarzyszy zreguĘ zanlk komorek gleju
skąpowypustkowego, rozplem astrocytów o typie
astrogleju odczynowe go ze wzmozoną produkcj ą włó-
kien. glej owych, uszko dzęnię osłonek mielinowych
i ich rozpad (2I,23).

Odczyn glejowy zarówno ze strony astrocytów, jak
i mikrogleju jest zależny od czasu trwania procesu cho-
rob owe go, a w przypadk ach o przebie gu o strym (prrry -
p adek własny) stwierdzono słabo zaznaczony rozplem
okołonaczyniowy ograniczony do istoty białej półkul
mozgu i móżdżku, który dotyczyŁ zarówno elemen-
tów pochodzenta neuroektodermalnego, jak i mezo-
dermalnego.

Ryc. 2. Wakuolizacja istoty białej móżdżku kurczęcia I gru-
py doświadczalnej, H-E, pow. 200 x

,ź : } 
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Ryc. 3. Przekrój przez korę móżdżku kurczęcia grupy I. A -
obrzęk warstwy komórek Purkinjego i schorzenie ischemicz-
ne homogenizacyjne i rozpływne komórek Purkinjego móżdż-
ku wg Nissla, B - ogniskowe ubytki komórek warstwy ziar-
nistej móżdżku, H-E, pow.200 x

Ryc. 4. Obrzęk istoty białej móżdżku u kurczęcia grupy II.
A - rozsunięcie włókien nerwowych istoty białej. H-E, pow.
100 x

Badania Belmadani i wsp. (1) po dożołądkowym
podaniu OTA szczur om wykazŃy j ej obecno ś ć w r oż-



nych strukturach oun: 34,40ń móżdżku, 5,Ioń, śród-
mózgowiu brzusznym , 3,3Yo prążkowiu t 2,9oń rogu
Ammona, a w pozostńy"h częściach mózgu 50,30ń
całkowitego poziomu OTA w mózgowiu. Cytotoksycz-
ność OTA polegała na uwolnieniu do przestrzeni po-
zakomorkowej dehydrogenazy mleczanowej (LDH)
i doĘ czyŁa śródmózgo wia brzllsznego, ro gu Ammo-
ną prążkowiatmóżdżka, podczas gdy w innych struk-
furach oun jej obecności niewykazano. Wzrostpozio-
mu LDH w śródmózgowiu w porównaniu z innymi
strukfurami mózgu wsk azuje,że ta struktur a jest szcze-
gólnym celem OTA. Aktywność enzymv dwuhydro-
rybonukleazy (DN-az a) w zrastała w śródmózgowiu
imóżdżku. U szczurów rasy Wistar po doustnym po-
daniu OTA w dawcę 290 mglkg co 2 dniprzęz okres
1-6 tygodni mykotoksyna odkładała się w mózgu
(100 nglg po 6 tygodniach), wywofując zmiany kon-
centracji aminokwasów i uszkodzęnta strukfur hipo-
kampa (1).

OTA podan a domacicznie u myszy i szczurów, mię-
dzy I0.Ą5. dniem ciąży indukuje zmiany martwico-
we mózgu płodów, wywołuje małomózgowie, ponie-
waż przentka przez barierę łozyska i kumuluje się
w tkankach płodu (23). W obwodowym układzie ner-
wowym młodych, dorosĘch szczlrów OTA redukuje
przewodnictwo kanałowe jonów Kł, powoduje proli-
ferację komórek i wyrviera negatywny wpĘw na mie-
linogenezę (5,7).

Reasumując należy stwierdzić, że OTA wywiera
neurotoksyczny wpływ na mózgowie kurcząt, lvywo-
łując obrzęk cytotoksyczny neuronów obrzęk odna-
czyrriowy mózgl i móżdżku, wybroczynowość, zwy-
rodnienia komórek nerwowych o Ępie uszkodzenia
ischemicznego, homog enizacyjnego i rozpĘwnego wg
Nissla.
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Poodsadzeniowy wielonarządowy zespół wyniszczajapy (PMWS) wywołany

przez cirkowirus typu 2 (PCV-2) wystapił po raz pietwszy w Południowej Afry-
ce w czerwcu 200l r. Początkowo chorobę, na którąchorowały warchlal<i w wieku
2-3 mies. rozpoznano jako zapalenie skóry i zespół neuropatii W listopadzie

2001 r objawy l<liniczne PMWS się nasi'liły. a zachorowalność wynosiła 30-

40oń przy śmiertelności l0% Obecnośc wirusa PCV-2 wykazano metodą im-
munohistochemiczną w tkankach 2 prosiąt wiel<u l2 i 15 tyg. Identyfikację wi-
rusa potwierdzono testem PCR. Analiza fragmentu 501 nukleotydu wykazała
identycznośó izolatu z Afryki Południowej z izolatami poclrodzącymi z Towa,

USA. Różnice, jak wykazała analiza całego genomu, dotyczyły tylko mutacji

w ORF 1 oraz zastąpienia 1eucyny przez walinę w ORF2 lstniała możliwośc prze-

niesienia wirusa PCV-2 za pośrednictwem nasienia knurów z USA do Południo-

wej AfiYki, 
G.


