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Wraz ze wzrostem liczby ludności musi wzrastać produkcja żywności. 

Jednocześnie oblicza się, że 35/0 światowych zbiorów niszczą szkodniki, 

choroby roślin i zachwaszczenia upraw. Nic więc dziwnego, że oczy ca- 

łego świata zwrócone są na jedne z najważniejszych pozycji przemysłu 

chemicznego — na nawozy sztuczne i pestycydy. 

- Oblicza się, że obecnie na świecie jest ponad 250 tys. substancji che- 

micznych, które mogą powodować zatrucia. Z tej liczby nie są znane, 

lub prawie nieznane, właściwości toksykologiczne 99% związków, któ- 

rych zużycie wzrasta. Jeżeli w najbliższym czasie nie zostaną zastoso- 

wane rozsądne metody zużycia nadmiaru związków azotowych, skażenie 

nimi rzek, jezior i wód gruntowych może stać się poważnym proble- 

mem toksykologicznym. 

W ostatnim dziesięcioleciu stwierdza się w wodach rzek i jezior duże 

ilości fosforanów, wyrzucanych przez przemysł chemiczny i rolnictwo. 

Zarówno fosforany, jak i azotany występując w wodach w dużych 

ilościach przyczyniają się do ich eutrofizacji. Trudno jest określić w ja- 

kim stopniu rolnictwo przyczynia się do eutrofizacji wód. Niemniej, 

wymywanie z pól azotanów i fosforanów odgrywa w tym procesie bar- 

dzo dużą rolę. 

Intensywne nawożenie roślin związkami azotu powoduje w nich 

wzrost stężenia wielu związków, które zawierają w swej cząstce azot. Mo- 

że to stać się przyczyną ostrych i przewlekłych zatruć zwierząt żywio- 

nych takimi roślinami — np. zatruć kwasem pruskim, azotanami i azo- 

tynami oraz nitrozoaminami. Niejednokrotnie notowano zatrucia zwie- 

rząt i ludzi roślinami zawierającymi wolny kwas pruski (cyjanowodór) 

lub cyjanotwórcze glukozydy. W naszej strefie geograficznej zatrucia te 

występują dotychczas dość rzadko, natomiast w krajach południowych 

Europy, obu Amerykach i Azji notuje się je częściej. Glukozydy same 

nie są zwykle toksyczne, jednak przy zetknięciu z odpowiednimi enzy- 

mami uwalnia się z nich cyjanowodór. Dzieje się to głównie w wypadku 

uszkodzenia tkanki roślinnej. Dlatego rośliny cyjanotwórcze świeżo ścię-
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te, więdnące, uszkodzone przez mróz lub zdeptane na pniu mogą być 
szczególnie niebezpieczne. 

Oblicza się, że na całym świecie istnieje ponad 360 gatunków roślin 
wytwarzających HCN [16]. Zalicza się do nich występujące powszechnie 
w Polsce rośliny takie jak koniczyna, lucerna, wyka, len, kukurydza, 
manna mielec, kłosówka wełnista i jaskry. Pod względem zawartości 
w roślinie HCN na pierwsze miejsce wysuwa się sorgo. Występujący w 
sorgo glukozyd durryna zbliżony jest chemicznie do nitryloglukozydu 
amygdaliny, którą wyodrębniono przed półtora wiekiem z drzewa mi- 
dałowego. Na skutek hydrolizy durryna rozpada się na glukozę, alde- 

hyd paraoksybenzoesowy i wolny HCN. Enzymem powodującym hy- 
drolizę nitryloglukozydów ma być emulsyna, chociaż istnieją prace wska- 
zujące na uwalnianie się HCN pod wpływem drobnoustrojów w żwaczu 
krowy [5]. 

Z badań wykonanych w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Insty- 
tutu Weterynarii w Puławach wynika, że stężenie HCN w dwutygodnio- 
wym sorgo może przekraczać 44 mg na 100 g zielonej masy i jest ono 
znacznie większe w roślinach nawożonych azotem [19]. Nawet w młodych 
roślinach, których nie zalicza się do cyjanotwórczych, np. w owsie lub 
burakach pastewnych, może w pewnych warunkach meteorologicznych 
i glebowych, a zwłaszcza przy intensywnym nawożeniu azotowym, wy- 
stępować dość duże stężenie cyjanków [15]. Również herbicydy feno- 
ksyoctowe mogą zwiększać stężenie HCN w roślinach [4]. 

Nie łatwo jest określić jakie stężenie HCN w roślinach powoduje 

śmierć zwierząt poszczególnych gatunków. Zależnie bowiem od szere- 

gu czynników, takich jak szybkość spożywania karmy przez zwierzę, 

pH treści przewodu pokarmowego, zawartości enzymów w roślinie itp., 

zmienia się toksyczność paszy. Z praktyki wiadomo, że zatruciu ulegają 

przede wszystkim zwierzęta wygłodzone, zjadające w krótkim czasie 

duże ilości roślin cyjanotwórczych. Według Garnera najmniejsza daw- 

ka śmiertelna HCN per os wynosi dla większości gatunków zwierząt 

2,0-2,3 mg/kg [4]. Dougherty i Christensen [8] wprowadzali owcom za 

pomocą sondy różne ilości soku z roślin, zawierającego HCN. Stwier- 

dzili oni, że 200 ml soku z komonicy zwyczajnej, zawierającego 

ok. 110 mg HCN powodowało śmierć owcy po 45 minutach. Kiedy zwie- 
rzę było bardzo najedzone i żwacz pełny, podobne ilości soku zabijały 

owce dopiero po 3 godzinach. Wydaje się, że w warunkach pastwisko- 

wych dawka śmiertelna cyjanowodoru zawartego w roślinie, równa 

4 mg/kg/godz., którą określa Moran [16], będzie najbliższą rzeczywistości. 

Ze wspomnianej pracy Gorzelewskiej i Juszkiewicz [9] wynikało- 

by, że ok, 3 kg sorga miotełkowego, podanego jako pasza zielona lub 

kiszonka, może stać się przyczyną śmiertelnego zatrucia 40-kilogra- 

mowej owcy. Odnosi się to jednak do sorga o wysokości ponad 60 cm.
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Padnięcie zwierzęcia na skutek zatrucia HCN może powodować już 

1,0 kg sorga 1-2-tygodniowego, a nawet 0,5 kg świeżo wzeszłego, zwłasz- 

cza jeżeli będzie to sorgo z pola intensywnie nawożonego związkami 

azotowymi. 

W literaturze weterynaryjnej od dawna opisywano wypadki zatrucia 

zwierząt azotanami i azotynami. Początkowo były to głównie opisy za- 

truć przypadkowych, powodowanych przez pomyłki, np. podanie sa- 

letry sodowej zamiast soli kuchennej, zjadanie nie zabezpieczonych na- 

wozów, wypasanie bydła na świeżo nawożonych terenach, ewentualnie 

pojenie zwierząt wodą zanieczyszczoną azotanami lub azotynami [1]. 

Wraz z zachodzącymi szybko zmianami w rolnictwie i stosowaniem co- 

raz większych ilości nawozów azotowych zaczęły mnożyć się doniesie- 

nia o zatruciach roślinami zawierającymi azotany. Wkrótce okazało się, 

że opisywaną w latach trzydziestych przez autorów amerykańskich cho- 

robę — zatrucie słomą owsianą (oat-hay poisoning) powodują azotany. 

Jednocześnie laboratoria toksykologiczne zaczęły stwierdzać znaczny 

wzrost azotanów w roślinach uprawnych i chwastach [7]. 

Niezależnie od tego, że rozróżnia się rośliny bogate i ubogie w azot, 

można przyjąć, że wszystkie rośliny zielone mają zdolność gromadzenia 

azotanów, celem późniejszego ich zużytkowania w procesach metabolicz- 

nych. Dziś wiemy, że zawartość azotanów w roślinach zależy nie tylko 

od ich zawartości w glebie, ale przede wszystkim od warunków wege- 

tacji — okresu wzrostu, źródeł energetycznych i węglowodanowych w 

procesach fotosyntezy, zaopatrzenia w wodę, substancje pokarmowe i in- 

ne. Na ogół przy prawidłowym dawkowaniu azotu duża zawartość azo- 

tanów w roślinach występuje tylko wówczas, kiedy odstęp czasu pomię- 

dzy nawożeniem .a zbieraniem jest bardzo krótki, kiedy złe warunki 

atmosferyczne powodują zaburzenia przemiany materii w tkankach ros- 

linnych lub kiedy stosuje sie środki chwastobójcze. Zawartość azotanów 

jest z reguły największa w roślinach młodych, a w późniejszym okresie 

wegetacji ulega stopniowemu zmniejszaniu. Zielone rośliny zbożowe za- 

wierają na ogół więcej azotanów niż trawy; jednak w okresie zbioru na- 

wet początkowo duża ich zawartość spada do średniego poziomu. Więk- 

szą zawartość azotanów można stwierdzić natomiast jeszcze w okresie 

zbioru, często w kapuście pastewnej. Zjawisko to występuje przede 

wszystkim wówczas, kiedy azot podaje się z końcem lata lub dopiero 

w jesieni. 

Z badań przeprowadzonych w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii 

Instytutu Weterynarii w Puławach w latach 1964-1965 wynika, że na 

zawartość azotanów w owsie, kukurydzy i burakach pastewnych znacz- 

nie wpływa nawożenie, aczkolwiek zjawisko to różnie przebiega w od- 

miennych warunkach meteorologicznych. Podczas suchego i upalnego 

lata w 1964 r. średnia zawartość NO» w owsie (w przeliczeniu na suchą 

masę) wynosiła bez nawożenia 9,8 mg/g, przy nawożeniu mocznikiem
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w ilości 60 kg N/ha— 21,7 mg/g, natomiast odpowiednio, podczas nor- 
malnego pod względem opadów lata roku 1965 wartości te wynosiły 
6,4 mg/g i 15,8 mg/g [15]. 

Toksyczność dla bydła i owiec azotanów zawartych w paszy jest za- 
gadnieniem złożonym. Kryteria oceny zatruć, szczególnie przewlekłych, 
są tym trudniejsze im bardziej urozmaicona jest dieta zwierzęcia. Tok- 
syczność azotanów dla przeżuwaczy polega w praktyce na szkodliwym 
działaniu azotynów, powstających w wyniku redukcji azotanów w cza- 
si€ procesów trawiennych w przedżołądkach. Proces redukcji przebiega 
wg następującego schematu: 

МО; ——> №, H,N,O, ———______» NH,OH ——_—_——_» NH, 

azotan azotyn kwas podazotowy hydroksyloamina amoniak 

Azotyny są ok. dziesięciokrotnie bardziej toksyczne niż azotany. Przy 
nadmiarze azotanów i azotynów lub przy występowaniu zaburzeń prze- 
wodu pokarmowego oraz przy niedoborze w diecie łatwo rozpuszczal- 
nych węglowodanów i innych, proces redukcji azotanów do amoniaku 
może ulec zahamowaniu na etapie azotynów. 

Bezpośrednim następstwem nadmiaru azotynów w przewodzie pokar- 
mowym jest zwiększona ich resorpcja, utlenianie barwnika czerwonych 
krwinek do methemoglobiny — niezdolnej do transportu tlenu w orga- 
nizmie (uduszenie wewnętrzne) oraz silne rozszerzenie naczyń krwionoś- 
nych (zapaść). W przypadkach ostrego zatrucia występuje znaczna nie- 
wydolność układu krążenia. Zatrucia lżejsze mogą prowadzić do ronień. 

Początkowo znane były w weterynarii tylko ostre zatrucia zwierząt 
azotanami. Później zauważono, że często jedynymi wskaźnikami toksycz- 
nej zawartości azotanów w paszy może być zły stan odżywienia zwie- 

rząt, matowy włos okrywowy, zahamowane lub zmniejszone przyrosty, 
przemijające objawy niestrawności, niekiedy obniżona zawartość wi- 
taminy A w wątrobie i plazmie krwi, a przede wszystkim zaburzenia 
w okresie wycieleń i duża śmiertelność noworodków (niewydolność od- 
dechowa). Zwiększonej zawartości methemoglobiny u zatrutych zwie- 
rząt zwykle nie stwierdza się. Poronione cielęta są czasami zmumifiko- 
wane, a jagnięta urodzone przez matki żywione paszą bogatą w azotany 
są lżejsze. | 

Zatrucia azotanami i azotynami mogą występować bezpośrednio, a 
także pośrednio — przy niewłaściwym stosowaniu nawozów azotowych, 
bądź też piciu wody zawierającej azotyny. Pośredni związek z nawoże- 
niem mogą mieć zatrucia zwierząt, a także i ludzi tlenkami azotu, spo- 

tykane zwłaszcza u rolników wydobywających kiszonki z silosów. 

Do roślin, które w wyniku akumulacji azotanów powodują zatrucia 

u przeżuwaczy należą: źdźbła i liście owsa, zielone proso, rajgras, jęcz- 

mień, pszenica, słonecznik i kukurydza, poza tym liście buraczane, jak
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również niektóre chwasty rosnące na glebie bogatej w azotany lub inten- 

sywnie nawożonej azotem, a także po dłuższym jej ugorowaniu lub su- 

szy, po której nastąpiły opady, oraz na nawadnianych pastwiskach. Her- 

bicydy fenoksyoctowe (2,4-D, 2,4,5-T) powodują zahamowanie procesów 

syntezy na etapie azotanów i sprzyjają ich akumulacji w roślinach. 

Zwiędłe chwasty bogate w azotany i azotyny są nawet chętniej zjadane 

przez zwierzęta niż nie uszkodzona trawa. Redukcja azotanów do dzie- 

sięciokrotnie bardziej toksycznych azotynów może nastąpić już w czasie 

składowania wilgotnych, świeżo skoszonych, a szczególnie pociętych roś- 

lin (siano, kiszonka), może zachodzić również w procesie gotowania pasz 

(ziemniaki, buraki), zawierających duże ilości azotanów. Szczególnie to- 

‚ Кзусгпе są azotany i azotyny rozpuszczone w wodzie do picia, która po- 

chodzi z miejsc, gdzie toczy się proces gnilny substancji organicznych 

(kał, szlam, odpływy ze ścieków komunalnych na pastwiskach i łąkach). 

Niekiedy skroplona woda na ścianach murów obór i stajen może zawie- 

.rać znaczne ilości azotynów [23]. 

W żywieniu zwierząt ważną rolę, zarówno z punktu widzenia zoohi- 

gienicznego jak i ekonomicznego, odgrywa siano, a zwłaszcza kiszonki 

z roślin bogatych w azotany. Do niedawna przyjmowano, że ilość azota- 

nów w procesie zakiszania zielonej masy znacznie zmniejsza się [25]. 

Utrata azotanów może być duża i szybka, ale w początkowych beztle- 

nowych (pierwszy tydzień) procesach denitryfikacyjnych uwalniają się 

gazy zawierające tlenki azotu, głównie NO i NO», bardzo niebezpieczne 

dla zdrowia ludzi i zwierząt. Nasilenie tej reakcji zależy od stężenia 

azotanów w zakiszanych roślinach i jest największe w pierwszym ty- 

godniu składowania kiszonki, zwłaszcza przy ciepłej pogodzie. Lotne 

tlenki azotu wydostają się z silosa w postaci żółtobrązowych, ciężkich 

oparów o odrażającym i duszącym zapachu. Czasami powodują one na- 

wet wybuch zbiornika z kiszonką. Szczególnie niebezpieczny dla czło- 

wieka i zwierząt jest NO». Jeśli stężenie tlenków azotu w powietrzu 

przekracza 25 ppm, wówczas następuje podrażnienie oczu, gardła i oskrze- 

lii a stężenie powyżej 100-150 ppm grozi śmiercią. Niekiedy stężenie 

NO; w silosie i bezpośrednim otoczeniu jest dużo wyższe. Zwierzęta trzy- 

mane w pobliżu silosów lub karmione taką kiszonką, na skutek wdycha- 

nia drażniących gazów, chorują. Pojawia się nagły napad suchego kaszlu, 

duszność i utrata łaknienia. Przy stężeniu NO» rzędu 700 ppm śmierć 

przez uduszenie następuje w ciągu 30 minut. 

W większości wypadków stężenia gazów są niższe, tym samym po- 

wodują lżejsze objawy przemijające. Charakterystycznymi zmianami 

chorobowymi, szczególnie dłuższego działania gazów, są: przekrwienie, 

obrzęk i rozedma płuc, włóknikowe i przerostowe zapalenie błony ślu- 

zowej oskrzeli i oskrzelików płucnych oraz martwica zakrzepowa w ka- 

nalikach nerkowych. Szybkie zmniejszanie ilości azotanów stwierdzono 

w kiszonkach, których pH nie było niskie lub też obniżyło się dopiero
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po kilku tygodniach. Należy więc przyjąć, że w procesie kiszenia zmniej- 
sza się zawartość azotanów, w warunkach nieprawidłowej fermentacji. 
Azotanów nie zawierają kiszonki złe, zepsute, często nie nadające się do 
skarmienia [10]. Przy prawidłowych sposobach kiszenia, kiedy uprzednio 
następuje nadwiędnięcie zielonej masy i kiedy stosuje środki konserwu- 
jące się w celu uzyskania kiszonki wyższej jakości, następuje tylko pe- 
wne zmniejszenie zawartości azotanów. Dobre kiszonki uzyskiwane z zie- 
lonej masy bogatej w azotany najczęściej zawierają ich jeszcze dużo. 

Należy przyjąć, że zawartość azotanów w dobrych kiszonkach i w pra- 
widłowo suszonej zielonce zmniejsza się niewiele. Dużo azotanów zawie- 
ra również siano zebrane i magazynowane w stanie wilgotnym. 

Hemoglobina przeżuwaczy zawiera 1-2/9 (najwyżej 50/0) methemo- 
globiny. Zwierzęta prawidłowo odżywiane znoszą zawartość methemoglo- 
biny nawet do 15-40%/,. Przy wartościach wyższych od 40/0 krew ma 
cdcień czekoladowy, przy 50-60%/ pojawiają się objawy duszności 
i niepokoju. Objawy chorobowe pojawiają się przy niższej zawar- 
tości methemoglobiny u bydła niedożywionego, przy nagłej zmianie wa- 
runków pielęgnacji i żywienia, zmianie pogody lub przy transporcie. 
Przy konwersji hemoglobiny w ponad 80% chorują także zwierzęta ho- 
dowane w warunkach prawidłowych. Giną one w ciągu kilku (do 24) 
godzin. W wypadku ostrego zatrucia azotynami pojawiają się nagłe, 
szybko pogłębiające się objawy duszności. Zwierzęta zdradzają niepo- 
kój, mają przyspieszony i natężony oddech, otwartą jamę ustną z wy- 
ciągniętym językiem. Obserwuje się ślinotok, zgrzytanie zębami i po- 
stękiwanie. Błony śluzowe naturalnych otworów ciała (jamy ustnej, spo- 
jówek, pochwy, odbytu) stają się sine, uderzenia serca dudniące. Zwie- 
rzęta drżą, zataczają się, padają na ziemię, czasami występują także 
skurcze, wzdęcia, biegunka, częste oddawanie moczu, zapaść i śmierć. 
Zejściu towarzyszą zwykle objawy kilkuminutowych, tężcowych skur- 
czów. Przy zatruciach lżejszych obserwuje się porażenia i wzdęcia, na- 
gły spadek produkcji mleka, zahamowanie przyrostów wagi, a u krów 
poronienia. Po przebytym zatruciu często pozostaje rozedma płuc. | 

W ostatnich latach nabrały znaczenia zatrucia przewlekłe, tzw. sub- 
kliniczne wpływy azotanów zawartych w paszy na zdrowotność zwie- 
rząt, głównie bydła i owiec. Rozpoznanie takich zatruć jest bardzo trud- 
ne. Wydaje się, że są one częstsze niż się dotychczas przyjmuje. Wyniki 
eksperymentalnych prac nad patogenezą przewlekłych zatruć azotana- 
mi — azotynami u zwierząt są dotychczs sprzeczne. 

W badaniach wykonanych przez Cąkałę [3] i współpracowników 
oraz równolegle przez Schmidta i współpracowników [18] stwierdzo- 
no u młodych tryków żywionych sianem z łąk nawożonych azotem 
w wysokości 600 kg czystego N na hektar, mniejsze przyrosty wagi 
i gorsze wykorzystanie paszy. Zawartość azotanów w sianie wynosiła 
0,31%/0 (N-NO; w suchej masie). Przy skarmianiu tego siana z dodatkiem
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wzrastającej ilości azotanu potasowego w piętnastym dniu doświadcze- 

nia padły 2 owce. Łączna zawartość N-NO3 w sianie i roztworze КМО:з, 

które były podawane tym owcom, wynosiła: dla 1 owcy 307 mg/kg 

wagi, a dla drugiej — 253 mg/kg. 

Wielu autorów zwraca ostatnio uwagę na ujemny wpływ azotanów 

i azotynów na tarczycę —azotany mogą powodować przyrost tarczycy 

zwierząt doświadczalnych i obniżać w niej zawartość jodu. Tarczyca 

produkuje wówczas mniej tyroksyny, co z kolei wpływa hamująco na 

wzrost mięśni i kości zwierząt, obniża produkcję mleka i wełny. W wie- 

lu pracach podkreśla się również, że azotany i azotyny powodują znacz- 

ny spadek poziomu witaminy A we krwi i wątrobie zwierząt. Niektórzy 

autorzy uważają nawet spadek witaminy A za charakterystyczny wskaz- 

nik zatrucia, a stosowanie witaminy A coraz częściej zaleca się w wy- 

padkach zatrucia azotynami. Trzeba jednak zaznaczyć, że istnieje sze- 

reg prac, których autorzy nie stwierdzili hypotarczyczności ani hypowi- 

taminozy A u zwierząt, którym podawano azotany. 

W świetle przedstawionych poglądów i wyników doświadczeń okreś- 

lenie granic bezpieczeństwa lub zagrożenia toksykologicznego azotana- 

mi w paszy jest trudne. Wynika to m.in. z tego, że znane są tylko częś- 

ciowo przyczyny i warunki dynamiki procesów redukcji azotanów i azo- 

tynów w organizmie zwierząt. Na podstawie danych z literatury można 

wskazać pewne granice tolerancji zawartości azotanów w paszy. Według 

Heina [10] granice te są następujące: 

  

Zawattosé N=NOs Uwagi o ewentualnej toksyczności i przydatności dla bydła 
w paszy, hb s.m. 

0-0,15 pełnowartościowe racje — nie ma niebezpieczeństwa 

0,10-0,15 zwierzęta zdrowe — nie ma niebezpieczeństwa, 

zwierzęta narażone na zachorowanie (np. w ciąży) 

lub chore — zadawać karmę w ilości do 50% (s.m.) 

całkowitej racji dziennej 

0,15-0,20 50% dodatek do racji dziennej 

0,20-0,35 skarmiać do 40% racji dziennej, nie podawać 

zwierzętom podatnym na zachorowanie 

0,35-0,40 skarmiać do 25% racji dziennej, nie podawać 

zwierzętom podatnym na zachorowanie 

>0,40 skarmiać tylko w małych ilościach, podawać 

w miarę możności tylko zwierzętom opasowym 

Powyższe zestawienie i tabela 1 mogą służyć jako ogólne wytyczne 

zalecane w hodowli i weterynarii do oceny zawartości azotanów w pa- 

szy i wodzie do picia dla przeżuwaczy (niektórzy sugerują, że owce są 

mniej wrażliwe na zatrucia azotanami niż bydło).
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Tabela 1 

Ocena zawartości azotanów w wodzie do picia i w próbkach paszy wg Stóbera 

  

  

  

Zatrucie azotanami Woda do picia, ppm Pasza, % s.m. 

Maio prawdopodobne uboga w rozpuszczalne 
dłuższy okres < 1,1 węglowodany < 0,11 

bogata w rozpuszczalne 

krótszy okres < 5,6 węglowodany < 0,34 
Możlilve 5,6-11,3 0,11-0,90 
Pewne 11,3-22,6 i więcej >0,90 

Uwaga: minimalna dawka letalna azotanów dla bydła: w wodzie — ok. 300 mg, w paszy — 

750-1500 m8; 
występowanie ronień przy zawartości azotanów: w paszy — 0,5-1,0%, przy spożywa- 
niu dziennie 440-660 mg na 1 kg wagi zwierzęcia; 

bydło unika picia wody przy zawartości azotanów: większej niż 8 ррт; 
śmiertelna dawka NaNO; — 0,85-1,0 g na 1 КЕ wagi zwierzęcia. 

Poza przeżuwaczami na zatrucia azotanami wrażliwe są również in- 
ne zwierzęta. U koni proces redukcji azotanów do azotynów może od- 
bywać się w jelicie ślepym i okrężnicy, których pojemność przekracza 
wielokrotnie pojemność jednokomorowego żołądka. U świni, psa i kota 
azotany ulegają wchłonięciu — część z nich zostaje wydalona przez ner- 
ki z moczem, część podlega procesom redukcyjnym w wątrobie, a część 
wraca z powrotem z krwi do jelit. 

Wszystkie zwierzęta są wrażliwe na azotyny utleniające żelazo he- 
moglobiny, uniemożliwiając tym samym zdolność transportowania przez 
nią tlenu. W literaturze weterynaryjnej są doniesienia na temat śmier- 
telnych zatruć azotanami i azotynami świń i drobiu. W ostatnich la- 
tach zaproponowano nawet biologiczne testowanie pasz przemysłowych 
dla zwierząt na jednodniowych kurczętach lub indyczętach, które mają 
być bardzo wrażliwe na azotany i azotyny [16, 23]. 

Obeerwowano również zatrucia azotynami noworodków i dzieci. Przy- 
czyną zatruć może być woda zawierająca azotyny i pałeczkę okrężnicy 
(Bacterium coli) redukującą azotany do azotynów. Pałeczka okrężnicy 
może rozmnażać się w przewodzie pokarmowym, szczególnie przy obni- 
żonym odczynie treści żołądka. Notowane są również u dzieci zatrucia 
roślinami, głównie szpinakiem. Wiele jarzyn liściastych gromadzi duże 
ilości azotanów, ale zatrucia nimi ludzi, zwłaszcza dorosłych, zdarzają 
się rzadko. Notowano natomiast niekiedy zatrucia środkami spożywczy- 
mi zawierającymi azotyny dodane pomyłkowo w zbyt dużych ilościach. 
Podczas procesu peklowania zdarzają się wypadki dodania zbyt dużej 
ilości związków azotowych, w celu zachowania koloru i jakości produk- 
tu. Przepisy w Polsce dopuszczają dodatek azotanu (KNO3) do solanki 
w wysokości 0,37/0, a azotynu (NaNQO3) — 0,02%/0. W USA zawartość ma- 

ksymalna w produkcie końcowym nie może przekraczać 200 ppm dla
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jonów azotynowych (w przeliczeniu na N-NO> wynosi 60 ppm), co sta- 

nowi 20 mg'/o i odpowiada przepisom obowiązującym w Polsce. Limit 

dla azotanów wynosi u nas 300 mg %o. 

Na możliwość zatrucia noworodków mlekiem zawierającym azotany 

zwracało uwagę wielu autorów. Sytuacja wydawała się o tyle groźniej- 

sza, że brak jest przepisów określających zawartość azotanów w mleku, 

w przeciwieństwie do mięsa czy wody. W doświadczeniach na bydle ży- 

wionym nawet przez okres 1 roku sianem zawierającym aż 150 mg 

N-NO;/kg lub pojonych wodą z dodatkiem 114 ppm N-NO3, nie wyka- 

zano zawartości azotanów w mleku, a także w mięsie, w ilościach prze- 

wyższających dopuszczalne normy. 

Skażenie azotanami poprzez paszę innych produktów pochodzenia 

zwierzęcego np. serów, raczej nie wchodzi w rachubę. Technologia pro- 

dukcji w przemyśle spożywczym w niektórych krajach Europy przewi- 

duje nawet dodatek azotanów do produktów żywnościowych w celu ich 

konserwacji. 

Należy również rozpatrzeć zagadnienie chorób przemiany materii 

i chorób, które powstają w wyniku niedoboru Ca, P, Mg i K. Występo- 

wanie chorób przemiany materii nasila się wraz z rozpowszechnieniem 

przemysłowej hodowli bydła i intensywnego nawożenia pastwisk. W piś- 

miennictwie światowym wiele uwagi poświęca się przemianom fosforu, 

wapnia oraz potasu i magnezu. Znane są więc środowiskowe symptomy 

chorobowe u przeżuwaczy, takie jak hypofosfatemia, hypokalcemia, hy- 

pomagnezemia. Przyczynami niektórych chorób może być nadmiar lub 

niedobór Ca, P, Mg i K, innych — nieprawidłowy stosunek Ca:P_ lub 

utrudnione ich przyswajanie (Mg — niedobory bezwzględne i względne). : 

Wielu autorów sugeruje, że intensywne nawożenie azotem predy- 

sponuje do występowania u bydła hypomagnezemii, zwanej teżyczką 

pastwiskową. Choroba ta pojawia się najczęściej w pierwszych tygod- 

niach wypasu na młodej, bujnie wyrośniętej trawie. Stillings i współ- 

autorzy [24] wykazali w swoich badaniach, że przyswajalność magnezu 

może być niższa przy żywieniu zwierząt paszą bogatą w azot. Również 

przy dużej ilości potasu w roślinach podawanych zwierzętom może ob- 

niżać się zdolność wchłaniania w przewodzie pokarmowym magnezu. 

Autorzy niektórych prac zwracają także uwagę na zależność między 

intensywnym nawożeniem azotem a zmniejszeniem w roślinach zawar- 

tości mikroelementów — molibdenu i manganu. Zarówno molibden, jak 

i mangan wchodzą w skład enzymów (reduktaz) biorących udział w prze- 

mianach azotanów. W hodowli zwierząt na tucz lub w hodowli krów 

wysokomlecznych należy dodawać do diety składniki mineralne i ewen- 

tualnie witaminy (A, D), a bydło wypasane na pastwiskach powinno 

otrzymywać również lizawki. Jest to najpewniejsza i opłacalna metoda 

zapobiegania różnym niedoborom. | 

Omawiając toksykologiczne konsekwencje nawożenia roślin wyso-
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kimi dawkami azotu nie można pominąć problemu nitrozoamin. W 1956 r. 
stwierdzono, że dwumetylonitrozoamina wywołuje nowotwory wątroby 
u szczurów [13]. Wkrótce okazało się, że spośród dużej grupy związków 
o budowie nitrozoamin, większość z nich przejawia właściwości karcy- 
nogenne, mutagenne i toksyczne. Obecnie wiadomo, że nitrozoaminy mo- 
gą wywoływać nowotwory u różnych gatunków zwierząt i w różnych 
częściach organizmu. Są to związki nietrwałe, ale niektóre z nich powo- 
dują powstawanie nowotworów u zwierząt doświadczalnych już nawet 
po jednorazowym podaniu [7]. Nitrozoaminy stwierdzono w dymie ty- 
toniowym, zbożu, w niektórych napojach alkoholowych, grzybach, wę- 
dzonych wędlinach, mączkach rybnych przeznaczonych na paszę dla 
zwierząt i w wielu innych produktach. Jednocześnie wykazano, że ni- 
trozoaminy mogą łatwo w określonych warunkach powstawać z azoty- 
nów, w obecności prostych amin drugorzędowych, np. dwumetyloaminy, 
dwuetyloaminy i innych, jak to przedstawiono na poniższym rysunku. 

p-------1 

NaNO> 

: МгОз 

Ry М0 | R 

NH + HNO, = N-N=O + HO 
> — 

Ro К, 

nitrozoamina 

CH 
HU Hi 

„NH + HNO, == „Мо N=O 

H N-¢ H,N-C 
2 1 2 n 

O O 

mocznik (nitrozoamid) 

nitrozomocznik 

Rys. 1. Schemat tworzenia nitrozoamin 

Reakcje te według wszelkiego prawdopodobieństwa zachodzą dość 
łatwo w żołądku zwierząt i ludzi. Spostrzeżenie to stało się w ostatnich 
latach powodem bardzo licznych badań wielu kontrowersyjnych donie- 
sień [9, 12, 14]. Przed toksykologami stanął problem być może wyjaśnie- 
nia jednej z przyczyn chorób nowotworowych u ludzi i zwierząt, któ- 
rych ilość w ostatnich latach, latach szybkiego uprzemysłowienia i che- 
mizacji środowiska, znacznie wzrasta. 
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Т. Юшкевич, С. Цонкала 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УДОБРЕНИЯ КОРМОВЫХ 

КУЛЬТУР ВЫСОКИМИ ДОЗАМИ АЗОТА 

Резюме 

Параллельно развитию современного сельского хозяйства рартет загрязнение 

бидсферы и повышается токсикологическая угроза для людей. Интенсивное 

азотное удобрение растений может приводить м.пр. к метаболическим измене- 

пиням в организме животных, острым и продолжительным отравлениям людей 

и животных цианидами и нитритами, а также к отравлениям и раковым забо- 

леваниям вызываемым нитрозоаминами и нитромочевиной. Токсическое действие 

показывают также другие применяемые в сельском хозяйстве химикаты, такие 

как напр. феноксиуксусные гербициды или кормовая мочевина, которые могут 

вызывать подобные заболевания. Поэтому прогресс современного сельского хо- 

зяйства должен сопутствоваться параллельным развитием сельскохозяйствен- 

ной экологической токсикологии. 

T. Juszkiewicz, S. Cąkała 

TOXIKOLOGISCHE FOLGEN DER DUNGUNG VON FUTTERPFLANZEN MIT 

HOHEN STICKSTOFFGABEN 

Zusammenfassung 

Parallel mit der raschen Entwicklung der neuzeitlichen Landwirtschaft erhoht 

sich die Biosphareverschmutzung und die toxikologische Gefahrdung von Menschen. 

Intensive Stickstoffdiingung der Pflanzen kann u.a. zu den metabolischen Ve- 

rinderungen im tierischen Organismus, akuten und langandauernden Vergiftun- 

gen von Mensch und Tier mit Zyaniden und Nitriten, sowie zu den durch Nitro- 

zoaminen und  Nitroharnstoff verursachten Vergiftungen und Krebskrankhei- 

ten fiihren. Toxisch wirken auch die anderen in der Landwirtschaft angewand- 

ten Chemikalien, wie z.B. Phenoxyazetatherbizide bzw. Futterharnstoff, die auch 

ahnliche Erkrankungen nach sich ziehen kénnen. Deswegen darf der Fortschritt 

in der neuzeitlichen Landwirtschaft mit der parallelen Entwicklung der Umwelts- 

toxikologie begleitet werden.


