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Żywienie jest jednym z najważniejszych czyn-
ników wpływających na stan zdrowia zwierząt. 

Komponenty paszowe używane w żywieniu zwie-
rząt gospodarskich mogą być zanieczyszczone róż-
nymi szkodliwymi substancjami, między innymi 

wtórnymi metabolitami grzybów toksynotwórczych. 
Obecność mikotoksyn w paszy może być przyczyną 
pogorszonych wyników produkcyjnych. Dotyczy to 
przede wszystkim młodych świń w okresie około-
odsadzeniowym.

W ostatnim czasie opublikowano badania nad skut-
kami żywienia młodych świń paszą zanieczyszczo-
ną mikotoksynami wytwarzanymi przez grzyby z ro-
dzaju Fusarium. Zwrócono uwagę na nasiloną apoptozę 
komórek jelita i upośledzone funkcjonowanie barie-
ry jelitowej. Zwiększona przepuszczalność jelita może 
spowodować przenikanie substancji toksycznych ze 
światła przewodu pokarmowego do krwi. Zaobserwo-
wano zmiany morfologiczne w błonie śluzowej. Doszło 
do skrócenia kosmków jelitowych i zmniejszenia sto-
sunku długości kosmków do głębokości krypt. Ponadto 
wystąpiły zmiany w składzie i metabolizmie mikroflo-
ry jelitowej. Stosowanie zanieczyszczonej paszy może 
przyczynić się do zwiększenia częstości występowa-
nia biegunek. Zwierzęta są narażone na stres oksy-
dacyjny, pobierają mniej paszy i wolniej rosną (1, 2, 3).

Mikotoksyny w żywieniu młodych świń

Adam Mirowski

Mycotoxins in young swine nutrition

Mirowski A.

Nutrition is one of the most important factors influencing health status. Feed 
ingredients can be contaminated with various harmful substances, including 
fungal secondary metabolites. Mycotoxins cause economic losses in animal 
production. Pigs are very sensitive to deoxynivalenol. They are often exposed 
to this mycotoxin because of high content of grains in their diets. Piglets 
usually ingest relatively low amounts of mycotoxins that do not result in clinical 
symptoms of poisoning. However, prolonged exposure to even low doses of 
mycotoxins can have negative effects on animal tissues. Young pigs are the 
most vulnerable group. The aim of this paper was to present the important 
aspects connected with mycotoxins in young swine nutrition.
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Spośród mikotoksyn wytwarzanych przez grzyby 
z rodzaju Fusarium w pierwszej kolejności można wy-
mienić deoksyniwalenol. Świnie należą do gatunków 
bardzo wrażliwych na deoksyniwalenol. Zwierzęta 
te są często narażone na tę mikotoksynę ze względu 
na duży udział zbóż w dawkach pokarmowych. War-
to podkreślić, że nawet krótkotrwałe narażenie pro-
siąt na deoksyniwalenol w dawkach zbliżonych do do-
puszczalnych może spowodować spowolnienie tempa 
wzrostu. Taki efekt uzyskano w badaniach, w któ-
rych prosięta były żywione zanieczyszczoną paszą 
przez 10 dni. W tym czasie doszło do rozwoju zmian 
histopatologicznych w błonie śluzowej jelita. Jedno-
cześnie wystąpiły zmiany w ekspresji genów kodują-
cych białka ścisłych połączeń międzykomórkowych 
oraz markery stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego 
(4). Negatywnych skutków obecności deoksyniwale-
nolu w paszy nie odnotowano w badaniach, w których 
stężenie tej mikotoksyny nie przekraczało 840 μg/kg. 
Stwierdzono, że takie stężenie nie ma wpływu na po-
branie paszy i tempo wzrostu młodych świń. Nie wy-
kryto zmian parametrów hematologicznych i bioche-
micznych krwi (5). Deoksyniwalenol może zaburzyć 
funkcjonowanie układu immunologicznego. Wyka-
zano, że wysokie stężenia tej mikotoksyny w paszy 
pogarszają odpowiedź immunologiczną po zakaże-
niu wirusem zespołu rozrodczo-oddechowego świń 
i przyczyniają się do zwiększenia śmiertelności (6).

Warto podkreślić, że mikotoksyny mogą zaszko-
dzić prosiętom także w przypadku żywienia ich ma-
tek zanieczyszczoną paszą. Zostało to udokumento-
wane między innymi w odniesieniu do zearalenonu. 
Zauważono, że potomstwo loch narażonych na dzia-
łanie tej mikotoksyny w okresie od 35. do 70. dnia cią-
ży pobiera mniej paszy, gorzej wykorzystuje składniki 
odżywcze i wolniej rośnie. Efektem zanieczyszczenia 
paszy pobieranej przez ciężarne lochy jest mniejsza 
liczba i średnica włókien mięśniowych w mięśniach 
prosiąt zarówno w dniu porodu, jak i w dniu odsadze-
nia (7). Podobne badania przeprowadzono z użyciem 
ziaren zbóż zanieczyszczonych w sposób naturalny 
mikotoksynami grzybów z rodzaju Fusarium. Poda-
wano je świniom od 91. dnia ciąży do odsadzenia pro-
siąt. Obecność mikotoksyn w paszy nie miała wpły-
wu na skład chemiczny mleka, śmiertelność prosiąt 
i masę miotów w dniu odsadzenia (8). Jednocześnie 
stwierdzono, że stosowanie zanieczyszczonej paszy 
w okresie ciąży może spowodować zwiększenie licz-
by prosiąt martwo urodzonych (9). Według innych ob-
serwacji narażenie loch w okresie laktacji na deoksy-
niwalenol w ilości wynoszącej 17 mg dziennie nie ma 
wpływu na przyrosty masy ciała ich potomstwa ani 
na liczbę odsadzonych prosiąt (10).

Spośród mikotoksyn zanieczyszczających kom-
ponenty paszowe trzeba wymienić również fumo-
nizynę B1. Ostre zatrucie tą mikotoksyną wywołuje 
objawy ze strony układu oddechowego. W badaniach 
dotyczących tego zagadnienia żywienie odsadzonych 
świń paszą zawierającą 330 mg fumonizyny B1/kg spo-
wodowało obrzęk płuc, a w ciągu 5-6 dni doszło do 
śmierci zwierząt. W tych samych badaniach ocenio-
no stopień zanieczyszczenia próbek kukurydzy. Fu-
monizynę B1 wykryto w około 30% próbek, w których 

nie było widocznej pleśni. Wartość ta była ponad dwa 
razy wyższa w przypadku próbek z widoczną pleśnią. 
Dodatkowo w drugim przypadku stężenia mikotoksy-
ny były znacznie wyższe (11). Długotrwałe stosowanie 
paszy zawierającej nawet stosunkowo małe ilości fu-
monizyny B1 może doprowadzić do zmian patologicz-
nych w płucach. Można przytoczyć badania, w których 
świnie przez 8 tygodni były żywione paszą zawiera-
jącą od 1 do 10 mg fumonizyny B1/kg. Zmiany patolo-
giczne w płucach zaobserwowano u jednego spośród 
czterech osobników pobierających najmniejsze ilości 
mikotoksyny. Tyle samo świń pobierało najbardziej 
zanieczyszczoną paszę, a zmiany patologiczne wy-
stąpiły u trzech osobników (12).

W jednych badaniach pasza zanieczyszczona fu-
monizyną B1 spowodowała nasilenie zmian pato-
logicznych w układzie oddechowym prosiąt, któ-
re w sposób eksperymentalny zakażono bakteriami 
Bordetella bronchiseptica i Pasteurella multocida (13). Pe-
wien wpływ na podatność świń na szkodliwe działa-
nie fumonizyny B1 ma płeć. Potwierdzają to badania, 
w których użyto paszy zawierającej 8 mg fumonizyny 
B1/kg. Stwierdzono, że samce są w większym stopniu 
narażone na immunosupresyjne działanie tej miko-
toksyny. Dodatkowo samce żywione zanieczyszczoną 
paszą znacznie wolnej rosły. Takiego efektu nie od-
notowano natomiast w przypadku samic (14). Dowie-
dziono, że nawet małe dawki fumonizyny B1 mogą za-
burzyć dojrzewanie układu immunologicznego jelita 
u prosiąt (15). Młode świnie żywione zanieczyszczoną 
paszą są bardziej narażone na zasiedlenie przewodu 
pokarmowego przez niepożądane bakterie (16). In-
nym skutkiem narażenia prosiąt na tę mikotoksynę 
może być uszkodzenie wątroby (17).

Istotne znaczenie w żywieniu świń mają także afla-
toksyna B1 i ochratoksyna A. Efektem długotrwałego 
narażenia młodych świń na małe dawki aflatoksy-
ny B1 są obniżone przyrosty masy ciała. Świnie po-
bierające zanieczyszczoną paszę gorzej wykorzystują 
składniki odżywcze (18). Potomstwo loch żywionych 
paszą zanieczyszczoną aflatoksyną B1 może wykazy-
wać zaburzenia funkcjonowania układu immunolo-
gicznego (19). Obniżone przyrosty masy ciała młodych 
świń żywionych paszą zanieczyszczoną ochratoksy-
ną A mają związek ze zmianami patologicznymi w wą-
trobie i nerkach (20).

Badania nad wpływem mikotoksyn na świnie za-
zwyczaj dotyczą pojedynczych substancji. Tymcza-
sem pasze mogą być zanieczyszczone jednocześnie 
kilkoma mikotoksynami, co powoduje nasilenie ich 
toksycznego działania. Można przytoczyć badania 
przeprowadzone na młodych świniach żywionych 
paszą zawierającą deoksyniwalenol i/lub fumonizy-
ny. Największe zmiany histopatologiczne w wątrobie 
i zaburzenia funkcjonowania układu immunologicz-
nego wystąpiły u zwierząt żywionych paszą zanie-
czyszczoną obiema mikotoksynami (21).

W celu ograniczenia oddziaływania mikotoksyn 
zanieczyszczających paszę na organizm stosuje się 
substancje wiążące toksyny. Zagraniczni naukowcy 
zwrócili uwagę, że produkty uboczne przemysłu spo-
żywczego mogą stanowić zamiennik komercyjnych 
preparatów. Najlepsze efekty uzyskano po zastosowaniu 
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wytłoków z winogron, które mogą zmniejszyć wchła-
nianie niektórych mikotoksyn nawet o ponad 60% (22). 
Spośród dodatków paszowych, które stwarzają możli-
wość ograniczenia negatywnych skutków wynikają-
cych z zanieczyszczenia pasz mikotoksynami, trzeba 
wymienić drożdże Saccharomyces cerevisiae. Mikroor-
ganizmy te są zaliczane do probiotyków i mają zdolność 
wiązania mikotoksyn. Wykazano, że drożdże S. cerevi-
siae RC016 mogą łagodzić stan zapalny jelita cienkiego 
wywołany przez deoksyniwalenol (23). Według innych 
obserwacji drożdże S. cerevisiae boulardii ograniczają 
zmiany w ekspresji genów w jelicie indukowane przez 
deoksyniwalenol (24). W kręgu zainteresowań naukow-
ców zajmujących się tą problematyką znalazły się też 
niektóre bakterie probiotyczne. Stwierdzono, że bak-
terie Lactobacillus rhamnosus RC007 mogą zmniejszyć 
szkodliwy wpływ deoksyniwalenolu na jelito młodych 
świń. Łagodzą zmiany histopatologiczne, ogranicza-
ją wzrost ekspresji prozapalnych cytokin i zmniejszają 
przepuszczalność nabłonka. Jednocześnie zauważono, 
że bakterie L. rhamnosus RC007 nie wiążą deoksyniwa-
lenolu i tylko w niewielkim stopniu powodują rozkład 
tej mikotoksyny (25).

W badaniach przeprowadzonych w warunkach in 
vitro zwrócono uwagę na ochronny wpływ selenu na 
komórki układu immunologicznego narażone na dzia-
łanie deoksyniwalenolu. Selen jest jednym z najważ-
niejszych antyoksydantów pokarmowych. Jednocze-
śnie należy do składników odżywczych, które mają 
właściwości immunomodulujące. Dowiedziono, że se-
len ogranicza zmiany w ekspresji genów kodujących 
cytokiny i  immunoglobuliny wywołane działaniem 
deoksyniwalenolu (26). W innych badaniach stwier-
dzono, że suplementacja witaminy C chroni wątrobę 
przed stresem oksydacyjnym spowodowanym obec-
nością zearalenonu w paszy (27). Najlepszych efektów 
można oczekiwać w przypadku zastosowania mie-
szaniny antyoksydantów, a nie tylko pojedynczych 
składników. Wykazano, że jednoczesna suplemen-
tacja różnych antyoksydantów w największym stop-
niu łagodzi stres oksydacyjny związany z pobiera-
niem pasz zanieczyszczonych mikotoksynami (28).

Podsumowanie

Mikotoksyny przyczyniają się do strat ekonomicz-
nych w hodowli zwierząt. Świnie zazwyczaj są nara-
żone na stosunkowo małe dawki mikotoksyn, które 
nie wywołują objawów klinicznych. Długotrwałe sto-
sowanie pasz zawierających nawet małe ilości miko-
toksyn może jednak mieć niekorzystny wpływ na or-
ganizm. Najbardziej narażone na szkodliwe działanie 
tych substancji są zwierzęta młode, zaczynające po-
bierać pasze stałe i odsadzane od matek. Warto pod-
kreślić, że mikotoksyny mogą zaszkodzić prosiętom 
także w przypadku żywienia ich matek zanieczysz-
czoną paszą.
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Produkty lecznicze weterynaryjne immunolo-
giczne – szczepionki weterynaryjne – są szero-

ko stosowane do zapobiegania wielu chorobom zwie-
rząt domowych, hodowlanych i dzikich. Szczepionki 
weterynaryjne odgrywały i nadal odgrywają waż-
ną rolę w ochronie zdrowia zwierząt, zmniejszając 
ich cierpienie, umożliwiają wydajną produkcję oraz 
znacznie zmniejszają zapotrzebowanie na antybio-
tyki w terapii (1). Produkty te, zanim trafią do obrotu, 
podlegają ścisłym procedurom kontroli oraz pozwo-
leniom na dopuszczenie do stosowania. Kontrola ja-
kości przed wprowadzeniem szczepionki na rynek jest 
przeprowadzana przez producenta lub zlecana przez 
instytucje do tego celu powołane, zatwierdzonemu 
laboratorium kontroli leków (Official Medicines Con-
trol Laboratory – OMCL). Bez tych kontroli pacjenci 
i użytkownicy tych produktów mogliby być naraże-
ni na produkty wadliwe jakościowo. Zwalnianie serii 
produktów leczniczych weterynaryjnych immuno-
logicznych do stosowania możliwe jest po spraw-
dzeniu zgodności z wymogami przez upoważnione 
instytucje. Obowiązujące wytyczne dla szczepionek 
weterynaryjnych określone są w szczegółowych mo-
nografiach produktów specjalistycznych Farmako-
pei Europejskiej i Farmakopei Polskiej, które opisują 
podstawowe wymagania jakości, procesy wytwarza-
nia, etapy kontroli procesu, zakres kontroli oraz me-
tody badań (2, 3, 4).

Prace nad europejskimi ramami prawnymi doty-
czącymi weterynaryjnych produktów leczniczych 
rozpoczęły się w 1965 r. wraz z przyjęciem dyrekty-
wy 65/65/EWG, która nakłada obowiązek wydawania 

pozwoleń na dopuszczenie do obrotu przed wprowa-
dzeniem na rynek (5). Od tego czasu przyjęto wiele 
dyrektyw i rozporządzeń mających na celu rozszerze-
nie i udoskonalenie przepisów oraz stopniowo usta-
nawiano zharmonizowane ramy. W 2001 r. skonsoli-
dowano przepisy w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do weterynaryjnych produktów lecz-
niczych, wydając dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu 

OCABR/OBPR – control and batch release of immunological veterinary 
medicinal products

Biernacki B., Szumiło J., Krasucka D., Department of Veterinary Pharmacy, 
National Veterinary Research Institute, Pulawy

This article describes the new and simpler approaches system of immunological 
veterinary medicinal products (IVMP), admission to the market, with special 
attention to OCABR/OBPR. Medicinal products admission to the European market 
is regulated through marketing authorisation, inspection, pharmacovigilance and 
European Pharmacopoeia standards and, for selected veterinary immunological 
products, official batch release. Independent testing at Official Medicines Control 
Laboratories (OMCLs), ensure high quality of these products. The most prominent 
experimental testing is made for Official Control Authority Batch Release 
(OCABR), which provides an evaluation of batches before they are marketed. 
This is particularly important for veterinary medicinal immunological products, 
as they can be prone to variability in their production and are administered 
under particular conditions. The article provides a brief outline of the roles and 
tasks of OMCLs and EDQM.
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