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Konferencja

Badania

nad bezpieczeñstwem

¿ywnoœci

pochodzenia zwierzêcego

oraz pasz.

Stan aktualny i perspektywy





Wprowadzenie

Dziêki inicjatywie przewodnicz¹cego Wydzia³u Nauk Rolniczych, Leœnych i We-
terynaryjnych Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab. Andrzeja Grzywacza odby³a siê
kolejna konferencja naukowa. Organizatorem obecnej konferencji by³ Komitet Nauk
Weterynaryjnych. Odby³a siê ona 22 paŸdziernika 2007 roku w Pa³acu Staszica
w Warszawie.

Celem konferencji by³o przedstawienie aktualnych problemów wynikaj¹cych
z badañ nad bezpieczeñstwem ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego oraz pasz.

Podczas konferencji wyg³oszono 7 referatów. Piêæ referatów dotyczy³o zagadnieñ
zwi¹zanych z prawem ¿ywnoœciowym, czynnikami biologicznymi (mikrobiologicz-
nymi i paso¿ytniczym) i chemicznymi wystêpuj¹cymi w ¿ywnoœci. Dwa pozosta³e
referaty dotyczy³y bezpieczeñstwa produkcji pasz.

Zorganizowana przez Komitet Nauk Weterynaryjnych konferencja mia³a rów-
nie¿ za zadanie podkreœlenie znaczenia badañ w zakresie ochrony zdrowia zwierz¹t,
weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i ochrony œrodowiska. W ramach tego
zakresu prowadzone s¹ aktualnie w kraju badania dotycz¹ce m.in. zwalczania chorób
zwierz¹t w tym chorób zakaŸnych, higieny ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego i jej
przetwarzania, a tak¿e weterynaryjnej oceny jakoœci pasz i warunków ich wytwarzania.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e zakres tych badañ zapisany zosta³ w Krajowym Programie
Ramowym dotycz¹cym m.in. obszarów „rolnictwo i ¿ywnoœæ” weterynaryjna ochrona
zdrowia publicznego. Badania naukowe prowadzone w tym zakresie przek³adaj¹ siê
równie¿ na obszar edukacyjny. Szczegó³y dotycz¹ce nauczania higieny ¿ywnoœci
i ochrony zdrowia publicznego przedstawi³ w swoim artykule profesor Jacek Szcza-
wiñski na XII Kongresie PTNW w 2004 roku.

Obecnie nauczanie higieny ¿ywnoœci i ochrony zdrowia publicznego w sposób
istotny uwzglêdnia wytyczne Dyrektywy 2005/36/UE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 7.09.2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Przewodnicz¹cy
Komitetu Nauk Weterynaryjnych

prof. dr hab. W³odzimierz Kluciñski





Zasady i zakres prowadzonych badañ

w obszarze prawa ¿ywnoœciowego*
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S³owa kluczowe: podstawy naukowe, bezpieczeñstwo ¿ywnoœci, prawo
¿ywnoœciowe

Pojêcie i zakres przedmiotowy prawa ¿ywnoœciowego

Pojêcie „prawo ¿ywnoœciowe” pojawi³o siê wraz z now¹ koncepcj¹ regulacji
prawnych, których przedmiotem jest ¿ywnoœæ, a w szczególnoœci jej bezpieczeñstwo.
Legalna definicja tego pojêcia zosta³a wprowadzona do systemu prawa wspólnotowe-
go w 2002 roku rozporz¹dzeniem (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy ustanawiaj¹cym, miêdzy innymi ogólne cele i zasady tego prawa [3]. Do systemu
prawa polskiego zosta³a ona w³¹czona ustaw¹ o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia
poprzez odes³anie do przedmiotowego rozporz¹dzenia [9]. Zgodnie z definicj¹ „pra-
wo ¿ywnoœciowe” oznacza przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne regu-
luj¹ce sprawy ¿ywnoœci w ogólnoœci, a ich bezpieczeñstwo w szczególnoœci, zarówno
na poziomie Wspólnoty, jak i na poziomie krajowym na wszystkich etapach produk-
cji, przetwarzania i dystrybucji ¿ywnoœci oraz paszy produkowanej z przeznaczeniem
dla zwierz¹t gospodarskich i stosowanej w ¿ywieniu takich zwierz¹t [3]. W takim zna-
czeniu prawo ¿ywnoœciowe to kilkadziesi¹t aktów prawnych, w tym kilkanaœcie
w formie rozporz¹dzeñ ustanowionych przez organy Wspólnoty Europejskiej. W pol-
skim systemie prawnym prawo ¿ywnoœciowe nie stanowi formalnie wyodrêbnionej
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* Referat przedstawiony na seminarium naukowym pt. „Badania nad bezpieczeñstwem
¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego oraz pasz. Stan aktualny i perspektywy”, zorganizo-
wanym przez Wydzia³ Nauk Rolniczych, Leœnych i Weterynaryjnych PAN oraz Komitet
Nauk Weterynaryjnych PAN w Warszawie, 22.10.2007 r.



ga³êzi prawa. W doktrynie prawnej prawo ¿ywnoœciowe zaliczane jest do prawa ad-
ministracyjnego, rolnego, sanitarnego lub nawet prawa weterynaryjnego, które z pun-
ktu widzenia formalnego tak¿e nie stanowi wyodrêbnionej ga³êzi lub dzia³u [1, 2].

Zakres przedmiotowy prawa ¿ywnoœciowego obejmuje ca³y obszar szeroko
rozumianej produkcji pierwotnej, ³¹cznie z ochron¹ zwierz¹t, roœlin i œrodowiska na-
turalnego, a tak¿e przetwarzanie, przechowywanie, znakowanie, dystrybucjê, trans-
port, sprzeda¿ ¿ywnoœci i pasz oraz wszystkich sk³adników, z których powstaje
produkt finalny wraz materia³ami przeznaczonymi do kontaktu z ¿ywnoœci¹.

Znaczenie badañ naukowych
w kszta³towaniu prawa ¿ywnoœciowego

Do po³owy lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku w¹sko rozumiane zagadnienie bez-
pieczeñstwa ¿ywnoœci, w tym regulacji prawnych w tym zakresie, by³y przedmiotem
zainteresowañ przede wszystkim takich dyscyplin jak weterynaria, technologia ¿yw-
noœci i medycyna. Wyniki badañ prowadzonych w tych dyscyplinach stanowi³y przy-
czynek do regulacji prawnych zagadnienia jakoœci zdrowotnej ¿ywnoœci, ale te¿ czêsto
by³y pomijane przy stanowieniu prawa, nie tylko z uwagi na ich niedostateczn¹
pewnoœæ lub stabilnoœæ czy powtarzalnoœæ. Fakty i dowody naukowe przegrywa³y
czêsto w konfrontacji z ekonomi¹, potrzebami, oczekiwaniami i tradycjami spo³ecz-
nymi, polityk¹ spo³eczno-ekonomiczn¹, a czasem tak¿e interesami pewnych grup
zawodowych lub brakiem rozumienia wagi wyników badañ naukowych w odniesieniu
do zagro¿eñ w ¿ywnoœci. Zwiêkszone i szczególne zainteresowanie wynikami badañ
naukowych, istotnych z punktu widzenia prawa ¿ywnoœciowego, wywo³ane zosta³o
przede wszystkim zmianami, jakim poddawane by³y regulacje prawne odnosz¹ce siê do
jakoœci zdrowotnej ¿ywnoœci oraz wymagañ i warunków prowadzenia handlu ¿ywnoœ-
ci¹ na europejskim rynku wewnêtrznym i na rynkach œwiatowych. Natomiast impulsem
do zmian w koncepcji bezpieczeñstwa ¿ywnoœci by³y przede wszystkim dwa istotne
kryzysy na kontynencie europejskim zwi¹zane z ¿ywnoœci¹ pochodzenia zwierzêcego,
w szczególnoœci z jej bezpieczeñstwem dla konsumenta. Przyczyny tych kryzysów,
podobnie jak kilku pomniejszych incydentów zwi¹zanych z wprowadzeniem do obrotu
¿ywnoœci stwarzaj¹cej zagro¿enie, ujawni³y potrzebê nie tylko wykorzystania wyni-
ków badañ naukowych do okreœlania granic regulacji prawnych, ale tak¿e potrzebê
œciœlejszego ich powi¹zania z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i jej admini-
strowaniem w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeñstwa ¿ywnoœci. St¹d jednym
z za³o¿eñ nowej koncepcji prawa ¿ywnoœciowego, przyjêtej zarówno na potrzeby
handlu œwiatowego w ramach Œwiatowej Organizacji Handlu, jak te¿ na potrzeby
handlu wewn¹trzwspólnotowego, jest maksymalne wykorzystanie dowodów nauko-
wych do uzasadnienia prawnych gwarancji bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, z równoczesnym
ograniczeniem do niezbêdnego minimum ingerencji tego prawa w dzia³alnoœæ przed-
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siêbiorców [3, 4, 5, 6, 7]. Na styku tych dwóch obszarów o pozornie zbie¿nych
interesach, uwidaczniaj¹ siê czêsto rozbie¿noœci, co do zakresu przedmiotowego
regulacji prawnych i zwi¹zanych z tym oczekiwañ w zagwarantowaniu bezpieczeñstwa
¿ywnoœci. Przyjêt¹ zasad¹ jest rozstrzyganie wystêpuj¹cych rozbie¿noœci przede
wszystkim na podstawie dowodów i opinii naukowych. Z tych powodów po raz
pierwszy zosta³o wprost zapisane w wielu przepisach prawa ¿ywnoœciowego odes³anie
do wyników badañ naukowych i wprowadzone zosta³o zastrze¿enie, co do stosowania
œrodków prawnych lub zmiany norm prawa ¿ywnoœciowego w zale¿noœci od dowodów
naukowych lub mo¿liwoœci ich uzyskania. W takim zakresie mog¹ byæ i s¹ wy-
korzystywane wszelkie dowody naukowe i wyniki badañ naukowych nawet, jeœli
wystêpuj¹ miêdzy nimi rozbie¿noœci.

Organizacja i koordynacja badañ naukowych
w obszarze prawa ¿ywnoœciowego

Na potrzeby prowadzenia badañ, opracowywania ich wyników oraz oceny nie-
których dowodów naukowych i okreœlania na ich podstawie progu regulacji prawnych
w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, powo³ywane lub upowa¿niane s¹ struktury
organizacyjne na poziomie œwiatowym, regionalnym, krajowym [3, 9]. Zadaniem ich
jest nie tylko inicjowanie i koordynacja badañ, ale tak¿e gromadzenie i analiza
wyników badañ prowadzonych w ró¿nych dyscyplinach naukowych zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem ¿ywnoœci oraz wyników badañ technicznych prowadzonych
zgodnie z postanowieniami prawa ¿ywnoœciowego. Na poziomie Unii Europejskiej
do realizacji takich zadañ powo³any zosta³ Europejski Urz¹d Bezpieczeñstwa ¯yw-
noœci, wspó³pracuj¹cy œciœle z oœrodkami naukowymi lub urzêdami poszczególnych
pañstw cz³onkowskich wyposa¿onymi w uprawnienia kontrolne i pe³ni¹cymi funkcjê
oœrodków naukowo-badawczych, realizuj¹cych zadania okreœlone w prawie ¿ywnoœ-
ciowym [3]. Wyniki badañ i analiz przeprowadzonych przez instytucje pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej przekazywane s¹ do Europejskiego Urzêdu Bezpie-
czeñstwa ¯ywnoœci za poœrednictwem upowa¿nionych organów.

Organizacja badañ i rozstrzygania rozbie¿noœci
na poziomie Wspólnoty Europejskiej

Europejski Urz¹d Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci wspó³pracuje z Komisj¹ Europejsk¹
i pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej oraz na podstawie umów z pañstwami
trzecimi i organizacjami miêdzynarodowymi, w zakresie oceny ryzyka ze strony
¿ywnoœci, zarz¹dzania ryzykiem, a tak¿e wymiany informacji o takim ryzyku. Urz¹d
realizuje powierzone zadania przede wszystkim w ramach dzia³alnoœci prowadzonej
w Forum Doradczym, Komitecie Naukowym i dziewiêciu panelach naukowych.
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W razie potrzeby przeprowadzenia badañ i opracowania opinii z zakresu tematyki nie
objêtej tematyk¹ paneli naukowych powo³ywane s¹ grupy robocze. Koñcowe opinie
na podstawie ekspertyz wypracowanych w ramach grup roboczych, opracowuje
Komitet Naukowy. W ramach Forum Doradczego wspó³pracuj¹, pod przewodnict-
wem dyrektora zarz¹dzaj¹cego Urzêdu, przedstawiciele organów pañstw cz³onkow-
skich realizuj¹cych zadania zbie¿ne do zadañ Europejskiego Urzêdu Bezpieczeñstwa
¯ywnoœci. Ka¿de pañstwo cz³onkowskie deleguje jednego przedstawiciela do prac
w ramach Forum Doradczego. Przedstawiciela Polski desygnuje minister w³aœciwy
ds. zdrowia [9]. W pracach paneli naukowych i Komitetu Naukowego uczestnicz¹
niezale¿ni eksperci naukowi wyznaczani na wniosek dyrektora zarz¹dzaj¹cego przez
Zarz¹d Europejskiego Urzêdu Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci, spoœród kandydatów zg³a-
szaj¹cych siê na og³oszenie publikowane w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejs-
kiej, wiod¹cych wydawnictwach naukowych i stronach internetowych Urzêdu. Ponad-
to regu³¹ jest, ¿e w pracach Komitetu Naukowego udzia³ bior¹ przewodnicz¹cy paneli
naukowych. Nadzór nad realizacj¹ celów i zadañ Komitetu Naukowego i paneli nauko-
wych sprawuje Zarz¹d sk³adaj¹cy siê z 14 cz³onków powo³ywanych przez Radê Euro-
pejsk¹ w konsultacji z Parlamentem Europejskim, spoœród kandydatów wskazanych
przez Komisjê Europejsk¹ oraz z jednego przedstawiciela Komisji Europejskiej [3].

Zadaniem Forum Doradczego jest sk³adanie propozycji programowych prac Euro-
pejskiego Urzêdu Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci, okreœlanie priorytetów dla opinii nauko-
wych, mechanizmów wymiany informacji i wiedzy o potencjalnych zagro¿eniach wy-
stêpuj¹cych w ¿ywnoœci. Forum Doradcze zapewnienia wspó³pracê miêdzy Urzêdem
a organami pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej w zakresie unikania dublowania
badañ naukowych, eliminowania i wyjaœniania istotnych rozbie¿noœci naukowych,
stwierdzania zagro¿eñ, a tak¿e ³¹czenia w sieæ europejskich organizacji badawczych.

Komitet Naukowy koordynuje procedury wypracowywania jednolitych opinii
naukowych, dostarcza opinii z zakresu badañ interdyscyplinarnych, opracowuje
opinie naukowe na podstawie ekspertyz grup roboczych.

Ostatecznie wi¹¿¹ce opinie wydaje Europejski Urz¹d Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci
z w³asnej inicjatywy, na wniosek Komisji Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego
lub pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej. Wniosek powinien byæ z³o¿ony w okreœ-
lonej formie i zawieraæ wyczerpuj¹ce wyjaœnienia Ÿród³owe problemu oraz wskazaæ
publikacje i dotychczasowe opinie naukowe w przedmiotowej sprawie. Je¿eli wniosek
dotyczy zagadnienia, co do którego Urz¹d wyda³ ju¿ opiniê i nie dostarczono nowych
dowodów naukowych uzasadniaj¹cych ponowne rozwa¿enie zagadnienia, Urz¹d mo¿e
odmówiæ przyjêcia wniosku. Urz¹d mo¿e tak¿e odmówiæ wydania opinii, je¿eli z³o¿o-
no kilka wniosków dotycz¹cych tego samego zagadnienia lub, gdy wniosek jest nie-
zrozumia³y lub nie zawiera informacji objaœniaj¹cych zagadnienie naukowe do zaopi-
niowania. W imieniu Polski wniosek o wydanie opinii naukowej przez Urz¹d, sk³ada
minister w³aœciwy ds. zdrowia, a w sprawach ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego,
w porozumieniu z ministrem w³aœciwym ds. rolnictwa lub rynków rolnych.
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W przypadku rozbie¿noœci miêdzy opini¹ Urzêdu, a opini¹ w tej samej sprawie
innego organu, Europejski Urz¹d Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci jest zobowi¹zany do
nawi¹zania kontaktu z takim organem i przekazania posiadanych informacji nauko-
wych oraz ustalenia rozbie¿noœci. Je¿eli rozbie¿noœci wynikaj¹ z opinii Urzêdu
i opinii agencji wspólnotowej lub komitetu Komisji Europejskiej albo opinii spo-
rz¹dzonej przez upowa¿niony organ pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej, obie
strony zobowi¹zane s¹ do wyeliminowanie rozbie¿noœci, a jeœli to niemo¿liwe do
opracowania wspólnego dokumentu o spornych kwestiach naukowych, ze wskaza-
niem zagadnieñ, co do których wystêpuje brak pewnoœci naukowej. Dokument
okreœlaj¹cy rozbie¿noœci oraz dane, co do których wystêpuje brak pewnoœci naukowej
jest publikowany.

Zasady prowadzenia badañ na poziomie krajowym

W Polsce organem upowa¿nionym do wspó³pracy w zakresie uzgadniania roz-
bie¿noœci wynikaj¹cych z opinii Europejskiego Urzêdu Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci
i opinii opracowanych przez organy krajowe jest minister w³aœciwy ds. zdrowia [9].
W zakresie opinii dotycz¹cych ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego i pasz wspó³praca
ta jest realizowana w porozumieniu z ministrem w³aœciwym ds. rolnictwa lub rynków
rolnych. Krajowe jednostki naukowe uczestnicz¹ce w realizacji zadañ Urzêdu, w szcze-
gólnoœci w wydawaniu opinii naukowych, wyznacza minister w³aœciwy ds. zdrowia.
Rozporz¹dzeniem z dnia 9 maja 2007 r. Minister Zdrowia wyznaczy³ do realizacji
przedmiotowych zadañ Instytut ¯ywnoœci i ¯ywienia, Pañstwowy Zak³ad Higieny,
Pañstwowy Instytut Weterynaryjny-PIB, Instytut Ochrony Roœlin, Morski Instytut
Rybacki Laboratorium Badawcze, Instytut Przemys³u Miêsnego i T³uszczowego oraz
Instytut Biotechnologii Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego [8].

W celu opracowania opinii naukowych, miêdzy innymi na potrzeby analizy
ryzyka zwi¹zanego z ¿ywnoœci¹, Europejski Urz¹d Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci
wspó³pracuje œciœle ze wszystkimi organizacjami zbieraj¹cymi dane o spo¿yciu
¿ywnoœci, podatnoœci ludzi na zagro¿enia zwi¹zane ze spo¿yciem ¿ywnoœci, obsza-
rach wystêpowania i kierunkach rozprzestrzeniania siê zagro¿eñ biologicznych,
ska¿eniu ¿ywnoœci i pasz oraz wystêpowaniu pozosta³oœci. Metodyki pozyskiwania
i analizy danych stosowane przez instytucje krajowe powinny byæ zgodne z wytycz-
nymi Europejskiego Urzêdu Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci, w celu umo¿liwienia porów-
nywalnoœci wyników. Informacje o stwierdzeniu zagro¿enia w ¿ywnoœci lub paszy
oraz wynikaj¹cym z niego potencjalnym ryzyku przekazywane s¹ na bie¿¹co do
Urzêdu w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania [9, 10]. Krajowy punkt kon-
taktowy systemu wczesnego ostrzegania o zagro¿eniu z ¿ywnoœci lub paszy ustano-
wiony zosta³ w G³ównym Inspektoracie Sanitarnym. Podpunkt tego systemu zorgani-
zowany jest w G³ównym Inspektoracie Weterynarii, do którego sp³ywaj¹ informacje
o niebezpiecznej ¿ywnoœci i paszach od organów urzêdowej kontroli, w tym organów
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Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych oraz Inspekcji Handlowej w odniesieniu do produk-
tów pochodzenia zwierzêcego pozostaj¹cych w obrocie detalicznym. G³ównego Le-
karza Weterynarii oraz G³ównego Inspektora Sanitarnego wspieraj¹, miêdzy innymi
w zakresie oceny ryzyka ze strony zagro¿eñ w ¿ywnoœci i paszach, organy dorad-
czo-opiniodawcze ustanowione w formie rad odpowiednio Sanitarno-Epizootycznej
i Sanitarno-Epidemiologicznej, do których powo³ywani s¹ cz³onkowie spoœród osób
wyró¿niaj¹cych siê wiedz¹ i doœwiadczeniem zawodowym [11, 12].

Zakres badañ
prowadzonych w obszarze prawa ¿ywnoœciowego

Badania na potrzeby prawa ¿ywnoœciowego prowadzone s¹ w ramach monitorowa-
nia zagro¿eñ i oceny ryzyka z nimi zwi¹zanego oraz w ramach planów kontroli prze-
strzegania wymagañ okreœlonych dla ¿ywnoœci, warunków jej pozyskiwania i wpro-
wadzania do obrotu. Zakres tych badañ jest okreœlony w prawie ¿ywnoœciowym [3, 4].

Zakres badañ monitoringowych w obszarze prawa ¿ywnoœciowego obejmuje
substancje niedozwolone, pozosta³oœci chemiczne, biologiczne, produktów leczni-
czych i ska¿eñ promieniotwórczych. Badania na potrzeby monitorowania takich
zagro¿eñ w ¿ywnoœci i paszach prowadzone s¹ w kraju zgodnie z przyjêtym progra-
mem badañ opracowanym na podstawie wytycznych jednostek badawczo-nauko-
wych nadzorowanych przez ministra w³aœciwego ds. zdrowia oraz w³aœciwego ds.
rolnictwa. Jednostki te tak¿e koordynuj¹ badania prowadzone w ramach programu
oraz opracowuj¹ opinie naukowe niezbêdne do oceny ryzyka. Przygotowanie pers-
pektywicznych kierunków i okresowych planów badañ, opiniowanie wykonanych
badañ i raportu z badañ oraz doradztwo naukowe powierzone zosta³o Radzie do
Spraw Monitoringu ¯ywnoœci i ¯ywienia dzia³aj¹cej przy Ministrze Zdrowia [9].
Ponadto Rada wspó³dzia³a w upowszechnianiu wyników prowadzonych badañ,
wspó³pracuje z organami urzêdowej kontroli ¿ywnoœci i dokonuje oceny ryzyka
w zwi¹zku z podejrzeniem zagro¿enia ujawnionym w wyniku prowadzonych badañ
monitoringowych. Cz³onkami Rady do Spraw Monitoringu ¯ywnoœci i ¯ywienia s¹
przedstawiciele jednostek badawczo-naukowych uczestnicz¹cych w programie ba-
dañ, przedstawiciele dyscyplin naukowych reprezentuj¹cych kierunki prowadzonych
badañ monitoringowych z uczelni oraz jednostek badawczo-naukowych nieuczest-
nicz¹cych w badaniach, przedstawiciele ministra w³aœciwego ds. zdrowia, ds. rol-
nictwa, ds. œrodowiska oraz przedstawiciel Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

Badania w ramach urzêdowej kontroli ¿ywnoœci i pasz prowadzone s¹ w zakresie
i wed³ug metodologii szczegó³owo okreœlonej w rozporz¹dzeniach Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady oraz zgodnie z przyjêtym wieloletnim planem kontroli [4, 6].
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Wieloletni krajowy plan urzêdowych kontroli ¿ywnoœci opracowuje G³ówny Inspek-
tor Sanitarny we wspó³pracy z G³ównym Lekarzem Weterynarii w zakresie kompe-
tencji Inspekcji Weterynaryjnej, Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasien-
nictwa oraz Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych [9]. Koor-
dynatorem opracowania i realizacji krajowego planu jest minister w³aœciwy ds.
zdrowia wspó³pracuj¹cy z ministrem w³aœciwym ds. rolnictwa i rynków rolnych oraz
Prezesem Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Celem prowadzenia kon-
troli jest sprawdzenie zgodnoœci stanu faktycznego z wymaganiami prawnymi, zatem
badania w tym zakresie, co do zasady maj¹ charakter techniczny. Program badañ
monitoringowych oraz urzêdowe kontrole realizowane s¹ przez organy urzêdowej
kontroli, przy wspó³udziale laboratoriów regionalnych oraz krajowych laboratoriów
referencyjnych.

Dane naukowe dotycz¹ce bezpieczeñstwa ¿ywnoœci zebrane w wyniku realizo-
wanego programu badañ monitoringowych i krajowego planu urzêdowej kontroli
¿ywnoœci przekazuje do Europejskiego Urzêdu Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci minister
w³aœciwy ds. zdrowia, a w odniesieniu do ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego i pasz,
w porozumieniu z ministrem w³aœciwym ds. rolnictwa lub rynków rolnych [9].

Wyniki zestawieñ, analiz i podsumowania zebranych danych dokonane przez
Europejski Urz¹d Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci przekazywane s¹ Parlamentowi Euro-
pejskiemu, Komisji Europejskiej i pañstwom cz³onkowskim Unii Europejskiej. Sta-
nowi¹ one podstawê naukow¹ uzasadniaj¹c¹ utrzymanie obowi¹zuj¹cych regulacji
prawnych bêd¹cych gwarancj¹ bezpieczeñstwa ¿ywnoœci lub uzasadniaj¹c¹ ich z³a-
godzenia albo zaostrzenie [3].

Podsumowanie

Nowa koncepcja prawa ¿ywnoœciowego przyjêta przez Wspólnotê Europejsk¹
w celu zapewnienia wysokiego bezpieczeñstwa konsumentom ¿ywnoœci zak³ada
wykorzystanie w szerokim zakresie badañ i ich wyników, w szczególnoœci w odnie-
sieniu do identyfikacji zagro¿enia, oceny ryzyka zwi¹zanego z danym zagro¿eniem
oraz analizy tego ryzyka. Prowadzone badania w tym obszarze i uzyskane wyniki
maj¹ przyczyniæ siê tak¿e do poprawy konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ w obszarze ¿ywnoœci. Dla w³aœciwej oceny bezpieczeñstwa
¿ywnoœci i okreœlania progu regulacji prawnych stanowi¹cych prawne gwarancje tego
bezpieczeñstwa zasadnicze znaczenie maj¹ badania kontrolne oraz analiza i ocena ich
wyników prowadzone w sposób rzetelny i ujednolicony pod wzglêdem naukowym.
Badania takie prowadzone s¹ na zasadzie naukowej doskona³oœci, niezale¿noœci,
otwartoœci i przejrzystoœci. Rola wiod¹ca w inicjowaniu i koordynacji badañ w obsza-
rze prawa ¿ywnoœciowego na poziomie Wspólnoty Europejskiej przyznana zosta³a
Europejskiemu Urzêdowi Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci. Zadaniem Urzêdu jest tak¿e
zapewnienie wysokiej jakoœci niezale¿nego doradztwa naukowego i oceny ryzyka na
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potrzeby podmiotów zarz¹dzaj¹cych ryzykiem – Komisji Europejskiej, Parlamen-
towi Europejskiemu i pañstwom cz³onkowskim Unii Europejskiej. Europejski Urz¹d
Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci wspó³pracuje w tym zakresie z okreœlonymi instytucjami
krajowymi oraz organizacjami miêdzynarodowymi, promuj¹c tworzenie zespo³ów
badawczych, zwiêkszaj¹c mobilnoœæ podmiotów badawczych oraz wymianê infor-
macji naukowej. Informacje i dane naukowe uzyskiwane przez instytucje krajowe
oraz gromadzone i opracowane, w tym w formie niezale¿nych opinii naukowych
w ramach dzia³alnoœci Europejskiego Urzêdu Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci, s³u¿¹
zwiêkszeniu gotowoœci wobec ewentualnych zagro¿eñ ze strony ¿ywnoœci wpro-
wadzanej do obrotu.

Literatura

[1] Korzycka-Iwanow M. 2005. Prawo ¯ywnoœciowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego. Wydawnictwo
Prawnicze „LexisNexis”, Warszawa.

[2] Oleszko A., Je¿yñska B., Pastuszko R. 2005. Prawo Weterynaryjne. Zbiór przepisów. Kantor Wydawniczy
ZAKAMYCZE.

[3] Rozporz¹dzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj¹ce
ogólne zasady i wymagania prawa ¿ywnoœciowego, powo³uj¹ce Europejski Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ¯yw-
noœci oraz ustanawiaj¹ce procedury w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci (Dz. Urz. WE L 31 z 1.2.2002, str. 1,
ze zmianami).

[4] Rozporz¹dzenie (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
kontroli urzêdowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodnoœci z prawem paszowym i ¿ywnoœciowym
oraz regu³ami dotycz¹cymi zdrowia zwierz¹t i dobrostanu zwierz¹t (Dz. Urz. WE L 165 z 30.4.2004, str. 1, ze
zmianami).

[5] Rozporz¹dzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
higieny œrodków spo¿ywczych (Dz. Urz. WE L 136 z 30.4.2004, str. 1, ze zmianami).

[6] Rozporz¹dzenie (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj¹ce
szczególne przepisy dotycz¹ce organizacji urzêdowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia
zwierzêcego przeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 226 z 25.6.2004, str. 83, ze zmianami).

[7] Rozporz¹dzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj¹ce
szczególne zasady higieny w odniesieniu do ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego (Dz. Urz. WE L 139
z 30.4.2004, str. 22, ze zmianami).

[8] Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych
realizuj¹cych zadania dotycz¹ce programu monitoringu ¿ywnoœci i ¿ywienia oraz opracowuj¹cych opinie
niezbêdne do oceny ryzyka (Dz. U. nr 97, poz. 645).

[9] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
[10] Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzêcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, ze

zmianami).
[11] Ustawa z dnia 14 marca 1985 r o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2006 r, nr 122, poz. 851, ze

zmianami).
[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. nr 33, poz. 287, ze zmianami).

14 T. Malinowska



Food law research scope and scheme

Keywords: scientific basis, food safety, food law regulations

Summary

The new food security concept implemented into current food law and passed by
a series of regulations during 2004–2005 period, aimed to guarantee high consumer
security, is based on integrated approach to the research and monitoring results with
special concern to hazard and it’s identification, risk assessment and risk analysis.
Food security research and monitoring outcomes are planned to be actively used also
to improve the competitiveness of European food business operators on both, internal
and global markets. To establish a proper degree of regulatory means, that would
guarantee the food safety level is not compromised, it is necessary for a food safety
regulations to follow the most recent monitoring and scientific research reporting
both, new hazards and new risk levels and deprecating irrelevant old ones.

Therefore, the research provided must comply with the rules of scientific
excellence, openness, and transparency. Management of R&D initiatives and
coordination on European level is granted to European Food Safety Authority
(EFSA). EFSA is also responsible for the quality of independent scientific reporting
and consultancy services provided to regulatory bodies such as European
Commission, European Parliament and Member States. To provide the high quality
research results EFSAcooperates with designated recognized country or international
official organizations, and promotes creation of new research organizations by
facilitating mobility of researchers and dissemination of knowledge. Scientific results
and monitoring data, expert opinions included, originating from the Member States or
collected and elaborated by EFSA are to be used to increase the capacity to prevent
risks of emergent food security hazards on global market. Integrated food safety
concept encompasses a feedback to regulatory system performance by monitoring
adequacy of regulatory means to ensure the effectiveness of practical action.

Zasady i zakres prowadzonych badañ … 15





Czynniki zakaŸne
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Wstêp

¯ywnoœæ pochodzenia zwierzêcego mo¿e stanowiæ, w pewnych okolicznoœciach,
zagro¿enie dla zdrowia konsumentów. Mog¹ znajdowaæ siê w niej ró¿ne czynniki
chorobotwórcze lub potencjalnie chorobotwórcze, które po dostaniu siê do organizmu
cz³owieka mog¹ wywo³aæ liczne schorzenia o charakterze zatruæ lub zaka¿eñ pokar-
mowych. Szacuje siê, ¿e wystêpuje oko³o 250 potencjalnych czynników chorobo-
twórczych, z których czêœæ mo¿e byæ równie¿ obecna w ¿ywnoœci pochodzenia
zwierzêcego. Nale¿¹ do nich m.in. patogenne bakterie, grzyby, wirusy, paso¿yty czy
te¿ czynniki prionowe. Oczywiœcie, nie wszystkie z nich stanowi¹ zagro¿enie dla
zdrowia konsumentów, jak równie¿ nie zawsze wystêpuj¹ w spo¿ywanych przez
cz³owieka œrodkach spo¿ywczych.

Z danych opublikowanych przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia wynika [2], ¿e
w 2002 r. blisko 2 mln ludzi zmar³o na skutek schorzeñ przewodu pokarmowego.
Niew¹tpliwie wiêkszoœæ z nich by³a spowodowana chorobotwórczym dzia³aniem
wspomnianych wy¿ej czynników zakaŸnych. Ich mechanizm dzia³ania chorobotwór-
czego mo¿e siê znacznie ró¿niæ, ale koñcowy efekt, sprowadzaj¹cy siê czêsto do
wyst¹pienia biegunki jak te¿ rozwoju ró¿nych zmian i powik³añ narz¹dowych, mo¿e
prowadziæ w skrajnych przypadkach do zejœæ œmiertelnych.

Postêpy Nauk Rolniczych nr 2/2008: 17–26

* Referat przedstawiony na seminarium naukowym pt. „Badania nad bezpieczeñstwem
¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego oraz pasz. Stan aktualny i perspektywy”, zorganizo-
wanym przez Wydzia³ Nauk Rolniczych, Leœnych i Weterynaryjnych PAN oraz Komitet
Nauk Weterynaryjnych PAN w Warszawie, 22.10.2007 r.



Mechanizmy schorzeñ jelitowych u ludzi

Maj¹c na wzglêdzie patogenezê zakaŸnych chorób pokarmowych mo¿na wy-
ró¿niæ trzy podstawowe mechanizmy chorobotwórczego dzia³ania drobnoustrojów:
1. Drobnoustroje znajduj¹ce siê w ¿ywnoœci wnikaj¹ do przewodu pokarmowego

i namna¿aj¹c siê w nim powoduj¹ wyst¹pienie objawów chorobowych. Mamy
wtedy do czynienia ze zjawiskiem zaka¿enia pokarmowego, którego efektem jest
najczêœciej biegunka o ró¿nym nasileniu. Typowym przyk³adem tego typu me-
chanizmu chorobotwórczego s¹ zaka¿enia na tle pa³eczek Salmonella lub
Escherichia coli.

2. Drobnoustroje obecne w ¿ywnoœci jeszcze przed jej spo¿yciem namna¿aj¹ siê
w niej i uwalniaj¹ ró¿ne toksyny, chorobotwórcze dla konsumentów. W takim
przypadku ¿ywnoœæ jest od razu wektorem czynników dzia³aj¹cych szkodliwie na
przewód pokarmowy, a w konsekwencji, na inne narz¹dy organizmu cz³owieka.
Dobrym przyk³adem tego typu chorobotwórczego mechanizmu dzia³ania drobno-
ustrojów patogennych mo¿e byæ zatrucie enterotoksyn¹ gronkowcow¹ wy-
twarzan¹ przez Staphylococcus aureus lub toksyn¹ botulinow¹ uwalnian¹ przez
Clostridium botulinum.

3. W przypadku spo¿ycia ska¿onej ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego mo¿na mieæ
do czynienia z toksoinfekcj¹, ³¹cz¹c¹ w sobie dwa wspomniane wy¿ej mecha-
nizmy. W tym przypadku w spo¿ywanej ¿ywnoœci s¹ obecne drobnoustroje
chorobotwórcze, których mechanizm dzia³ania opiera siê na uwalnianych czyn-
nikach toksycznych. Toksyny te s¹ uwalniane dopiero w przewodzie pokarmo-
wym cz³owieka po namno¿eniu siê tam obecnych w spo¿ytej ¿ywnoœci bakterii.
Taki efekt dzia³ania wykazuj¹ m.in. wspomniane wy¿ej szczepy S. aureus lub
niektóre patogenne grupy E. coli.

Wyst¹pienie i rozwój schorzeñ pokarmowych u ludzi zale¿y od wielu czynników.
Oprócz obecnoœci chorobotwórczych drobnoustrojów i/lub ich toksyn w spo¿ywanej
¿ywnoœci, istotne znaczenie maj¹: dawka (liczba komórek) patogenu, stan fizjo-
logiczny organizmu, wiek, a nawet w niektórych przypadkach p³eæ. To wzajemne
i dynamiczne powi¹zanie miêdzy patogenem – konsumentem – ¿ywnoœci¹ okreœlane
jest „trójk¹tem chorobotwórczoœci”, którego wszystkie sk³adowe s¹ wa¿ne i nie-
zbêdne do rozwoju objawów chorobowych.

Bior¹c pod uwagê czynniki chorobotwórcze obecne w ¿ywnoœci, a zw³aszcza
najczêœciej wystêpuj¹ce bakterie, nale¿y mieæ na uwadze konieczn¹ do wywo³ania
objawów chorobowych dawkê zakaŸn¹. Jest ona ró¿na u ró¿nych patogenów i zale¿y
od wielu czynników (np. wiek, stan fizjologiczny). Dla wiêkszoœci drobnoustrojów
chorobotwórczych minimalna dawka zakaŸna (MID) nie jest znana i ze wzglêdów
etycznych trudna do okreœlenie w warunkach eksperymentalnych. Uwa¿a siê, ¿e do
wywo³ania objawów ze strony przewodu pokarmowego potrzeba zwykle du¿ej liczby
komórek bakterii chorobotwórczych (>106). Jednak w przypadku niektórych osób
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(dzieci, osoby starsze, z zaburzeniami uk³adu odpornoœciowego) nawet 100 lub mniej
drobnoustrojów jest w stanie indukowaæ rozwój biegunki albo innych objawów
ogólnoustrojowych zwi¹zanych z zaka¿eniem lub intoksykacj¹ pokarmow¹, np.
niektóre szczepy E. coli wytwarzaj¹ce toksyny Shiga. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e czas
namna¿ania siê drobnoustrojów bakteryjnych, zw³aszcza w optymalnych dla nich
warunkach œrodowiskowych, jest bardzo krótki i wynosi ok. 20 min. Tak wiêc,
przynajmniej teoretycznie, gdy w ¿ywnoœci przeznaczonej do spo¿ycia znajduje siê
tylko 1 komórka bakteryjna to po 20 minutach s¹ ju¿ dwie, po 40 min. cztery a po 80
minutach szesnaœcie. W czasie 7 godzin z jednej komórki powstaje 2 × 106 drobno-
ustrojów, a wiêc liczba wystarczaj¹ca do wywo³ania niemal ka¿dego schorzenia
pokarmowego. Zwykle jednak drobnoustrojów jest wiêcej ni¿ wspomniana jedna
komórka, wiêc poziom ska¿enia ¿ywnoœci jest znacznie wiêkszy.

Mimo spo¿ycia pokarmu zawieraj¹cego chorobotwórcze b¹dŸ potencjalnie pato-
genne mikroorganizmy nie zawsze dochodzi do wyst¹pienia objawów chorobowych.
Rozwijaj¹ce siê w wyniku zaka¿enia objawy chorobowe u ludzi równie¿ mog¹ mieæ
ró¿ne nasilenie i odmienny przebieg. Jak wspomniano wy¿ej zale¿y to od ró¿nych
czynników ze strony makroorganizmu. Takie infekcje pokarmowe mog¹ byæ bezobja-
wowe lub te¿ nasilenie objawów wahaæ siê od ³agodnych przez ciê¿kie, wymaga-
j¹cych hospitalizacji, do nawet koñcz¹cych siê zejœciem œmiertelnym.

Czynniki chorobotwórcze
w ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego

Bior¹c pod uwagê bakterie chorobotwórcze, odpowiedzialne za schorzenia po-
karmowe u ludzi, nie wszystkie z nich s¹ przyczyn¹ chorób mieszkañców, np.
w Europie i Ameryce P³n. Z badañ wykonanych w Stanach Zjednoczonych wynika, ¿e
na tamtym terenie najczêœciej czynnikiem etiologicznym biegunek i zwi¹zanych
z nimi komplikacji ogólnoustrojowych, s¹ chorobotwórcze szczepy Campylobacter,
zw³aszcza C. jejuni (2,4 mln potwierdzonych klinicznie zachorowañ), a w mniejszym
stopniu pa³eczki Salmonella (1,4 mln przypadków). Dane pochodz¹ce z Centrum
Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC), oœrodka okreœlaj¹cego wystêpowanie chorób
u ludzi wskazuj¹, ¿e corocznie w USAnotuje siê ok. 76 mln przypadków chorób na tle
pokarmowym [4]. Statystycznie, co czwarty Amerykanin ma problemy zdrowotne
wi¹zane ze spo¿yciem ska¿onej ¿ywnoœci. Efektem tych zaka¿eñ jest 350000 hospi-
talizacji i ponad 5000 zejœæ œmiertelnych, z których 90% jest wynikiem infekcji na tle
5 drobnoustrojów: Campylobacter, Listeria, Salmonella, Toxoplasma i E. coli O157.
Straty ekonomiczne zwi¹zane z tymi schorzeniami s¹ trudne do oszacowania, ale w
zale¿noœci od Ÿród³a wynosz¹ od 6,5 do 35 mld dolarów.

W przypadku badañ prowadzonych w Wielkiej Brytanii szacuje siê, ¿e ok. 9,4 mln
osób rocznie wykazuje ró¿nego stopnia objawy schorzeñ pokarmowych, z czego
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mniej ni¿ 50% s¹ to choroby o znanej etiologii, najczêœciej bakteryjnej. Podobnie jak
w USA koszt opieki medycznej, strat zwi¹zanych ze zmniejszon¹ wydajnoœci¹ pracy
czy innych kosztów socjalnych, jest bardzo wysoki i szacowany na 750 mln funtów.

Bior¹c pod uwagê wszystkie kraje Unii Europejskiej, dane dotycz¹ce zatruæ
i zaka¿eñ pokarmowych u ludzi oraz wystêpowania drobnoustrojów chorobotwór-
czych w ¿ywnoœci i u zwierz¹t, s¹ doœæ szerokie i ogólnie dostêpne. Zbierane,
opracowywane i publikowane s¹ przez Europejski Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ¯yw-
noœci (EFSA), obligowany Dyrektyw¹ 2003/99/EC [3]. Coroczny raport EFSA
przedstawia wystêpowanie zoonoz i czynników zoonotycznych oraz istniej¹ce trendy
i tendencje w zaka¿eniach i zatruciach pokarmowych u ludzi. Dane zawarte w ra-
porcie pochodz¹ ze wszystkich krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej (w 2007 r.
by³o ich 27) oraz s¹ równie¿ dostarczane (na zasadzie dobrowolnoœci) przez Islandiê,
Norwegiê i Szwajcariê. Z ostatniego raportu, obejmuj¹cego rok 2005 i opublikowa-
nego w grudniu 2006 r. wynika, ¿e najczêœciej wystêpuj¹cym schorzeniem pokarmo-
wym u ludzi by³a kampylobakterioza (200122 zarejestrowane i potwierdzone klinicz-
nie przypadki), a nastêpnie salmoneloza (176963 zachorowania), jersinioza (9630
przypadków) i zaka¿enia na tle werotoksycznych E. coli (3333 przypadki) [17].

Campylobacter i kampylobakterioza u ludzi i zwierz¹t

Jak stwierdzono w cytowanym wy¿ej raporcie EFSA, po raz pierwszy liczba
zachorowañ ludzi na kampylobakteriozê przekroczy³a liczbê zaka¿eñ na tle Salmo-
nella. Z tego tez powodu EFSA og³osi³a rok 2005 „rokiem Campylobacter” [10].
Dodatkowo wp³yn¹³ na to zaobserwowany wzrost o 7,8% liczby zachorowañ w po-
równaniu z 2004 r. WskaŸnik zapadalnoœci na kampylobakteriozê kszta³towa³ siê na
wysokim poziomie 51,5 przypadków na 100000 mieszkañców. Niew¹tpliwie drobno-
ustrój ten odgrywa powa¿na rolê w zaka¿eniach pokarmowych u ludzi. Ponad 200
tysiêcy zachorowañ nie obejmowa³o danych z Grecji, Portugalii i W³och, które nie
przes³a³y odpowiednich informacji za 2005 r. W przypadku Polski oficjalne dane
dostarczone do EFSA mówi³y o 47 przypadkach zachorowañ, co dawa³o wspó³czyn-
nik zachorowañ na poziomie 0,1/100000. Najwiêcej przypadków kampylobakteriozy
zanotowano w Niemczech (62114 osób), Wielkiej Brytanii (52686) i Czechach
(30268), najmniej natomiast, oprócz Polski, na Malcie (91 przypadków) i Estonii
(124). Na Cyprze i £otwie nie stwierdzono ¿adnego zachorowania na tê chorobê.

Kampylobakterioza jest chorob¹ wywo³ywan¹ g³ównie przez drobnoustroje nale-
¿¹ce do gatunku C. jejuni, ale w ostatnim czasie obserwuje siê, chocia¿ w znacznie
mniejszym stopniu, równie¿ izolacjê od ludzi C. coli, C. lari lub C. upsaliensis.
�ród³em zaka¿enia cz³owieka szczepami Campylobacter, jest w zdecydowanej
wiêkszoœci przypadków miêso drobiowe, zarówno œwie¿e jak i mro¿one, znacznie
rzadziej miêso czerwone [22]. Z drugiej strony, najczêstsz¹ przyczyn¹ infekcji
bakteriami gatunku C. coli jest miêso wieprzowe [8]. Ponadto, niekiedy Ÿród³em
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Campylobacter spp. mo¿e byæ niepasteryzowane mleko i jego przetwory, owoce
morza oraz woda u¿ywana w celach konsumpcyjnych [16]. Do zaka¿enia dochodzi
zwykle na drodze pokarmowej, po spo¿yciu ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego
poddanej nieodpowiedniej obróbce termicznej lub innych produktów spo¿ywczych,
wtórnie ska¿onych Campylobacter, zwykle w wyniku nieprzestrzegania zasad hi-
gieny podczas ich przygotowania. Mo¿liwe s¹ tak¿e infekcje poprzez bezpoœredni
kontakt ludzi ze zwierzêtami nosicielami tych drobnoustrojów [9, 15]. Szczególnie na
nie nara¿one s¹ osoby wykonuj¹ce zawód rolnika, lekarza weterynarii czy pracuj¹ce
w zak³adach ubojowych lub rzeŸniach. Ska¿one zwierzêta, wydalaj¹ce Campylo-
bacter z kalem, mog¹ byæ przyczyn¹ dostania siê tych drobnoustrojów do gleby
i wody. Ostatnio potwierdzono przypadki infekcji wœród ludzi po k¹pieli w natural-
nych zbiornikach wodnych [14]. Bezpoœrednia transmisja, spowodowana kontaktem
z chorymi na kampylobakteriozê ludŸmi, wydalaj¹cymi te drobnoustroje z ka³em,
zdarza siê niezwykle rzadko. W zwi¹zku z du¿¹ ró¿norodnoœci¹ potencjalnych Ÿróde³
zaka¿enia, w wielu sytuacjach nie udaje siê ich jednoznacznie okreœliæ.

Zaka¿enia ludzi drobnoustrojami Campylobacter spp. maj¹ zwykle charakter
sporadyczny, rzadko notowane s¹ schorzenia o charakterze epidemicznym. Niektórzy
autorzy przypuszczaj¹, ¿e rzeczywista liczba tego typu zachorowañ jest wiêksza ni¿
oficjalnie podawana, poniewa¿ czêœæ z nich mo¿e byæ potwierdzona dopiero po
typowaniu molekularnym wyosobnionych izolatów bakteryjnych [18].

Najwiêcej przypadków kampylobakteriozy stwierdza siê w grupie wiekowej
25–44 lata. W wielu krajach zaobserwowano tak¿e wzrost czêstoœci zachorowañ
w miesi¹cach letnich. Sezonowoœæ ta mo¿e byæ t³umaczona zwiêkszonym wystêpo-
waniem w tym okresie Campylobacter u ptaków, bêd¹cych rezerwuarem zarazka,
a tak¿e masowym pojawianiem siê much, odgrywaj¹cych rolê wektora przeno-
sz¹cego te drobnoustroje. Sugeruje siê tak¿e, ¿e zwiêkszona zapadalnoœæ ludzi na
kampylobakteriozê mo¿e byæ wynikiem spo¿ywania w tym czasie potraw z grilla.
Obserwowana wzrastaj¹ca liczba przypadków schorzenia w pewnych porach roku nie
zosta³a jednak do koñca wyjaœniona.

Jak wspomniano, w wiêkszoœci przypadków, czynnikiem etiologicznym choroby
jest C. jejuni, natomiast stosunkowo rzadkie infekcje wywo³ane przez C. coli cechuj¹
siê czêsto wystêpuj¹cymi powik³aniami. W niektórych przypadkach zachorowañ
izoluje siê C. uspaliensis, jednak przebieg schorzenia wywo³anego przez ten patogen
ma zwykle ³agodny charakter [13]. Okres inkubacji kampylobakteriozy wynosi od 1
do 10 dni, zwykle jest to 2–5 dni. Wystêpuj¹ce w jej przebiegu objawy takie jak ból
g³owy, krwawa biegunka, wymioty czy skurcze brzucha s¹ niespecyficzne i mog¹
wskazywaæ np. na ostre zapalenie wyrostka robaczkowego [1]. Prawid³owe postawie-
nie diagnozy jest mo¿liwe jedynie po stwierdzeniu obecnoœci i identyfikacji zarazka
w próbkach klinicznych. Choroba zwykle ustêpuje samoistnie po kilku dniach.
Komplikacje, do których mo¿na zaliczyæ bakteriemiê, zapalenie w¹troby i trzustki,
poronienia u kobiet ciê¿arnych lub zaburzenia neurologiczne, zdarzaj¹ siê rzadko,
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a szczególnie nara¿eni s¹ na nie pacjenci z os³abionym uk³adem odpornoœciowym.
Jednym z powa¿niejszych zaburzeñ neurologicznych, wystêpuj¹cych jako powik³a-
nie po wczeœniej przebytej kampylobakteriozie, jest ostre zapalenie wielokorzeniowe
(syndrom Guillain-Barre, GBS). Jest to polineuropatia o zapalnym i prawdopodobnie
autoimmunologicznym charakterze. Samoistnie kampylobakterioza jest bardzo rzad-
ko przyczyn¹ zejœæ œmiertelnych, które mog¹ mieæ miejsce w przypadku jej wy-
st¹pienia razem z innymi schorzeniami, szczególnie u ludzi starszych. W USA
stanowi jednak do 5,5% wszystkich zgonów spowodowanych spo¿yciem ska¿onej
¿ywnoœci [11].

Badania epidemiologiczne wykonane w wielu krajach cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej wskazuj¹, ¿e g³ównym nosicielem Campylobacter jest drób. Wykazano, ¿e
we W³oszech w rejonie Veneto, 86,3% przebadanych stad tych ptaków by³o nosicie-
lami Campylobacter. Bardzo wysoki poziom nosicielstwa obserwowano u drobiu
równie¿ we Francji (85,2% przebadanych stad) i S³owenii (65,0%). Z drugiej strony
najmniejszy odsetek zaka¿onego drobiu zanotowano na Litwie (0,2% stad), S³owacji
(5,2%) oraz, podobnie jak w latach poprzednich, w krajach skandynawskich –
Finlandii (1,0%), Norwegii (3,6%) i Szwecji (10,6%). Brak jest natomiast informacji
o wystêpowaniu Campylobacter w stadach drobiu w Polsce [10].

W niektórych krajach oceniano równie¿ wystêpowanie Campylobacter u œwiñ
i byd³a, a odsetek zwierz¹t nosicieli by³ równie¿ bardzo wysoki. I tak w przypadku
œwiñ wynosi³ on od 85,4% zwierz¹t w Danii i 48,7% Austrii do 30,2% w S³owacji
i 25,0% we W³oszech. Równie¿ stosunkowo liczne stada byd³a wykazywa³y obecnoœæ
Campylobacter – od 46,9% w Niemczech i 42,5% w Danii do 17,0% we W³oszech
i 16,2% w Norwegii [10].

Na tym tle nie dziwi fakt, ¿e g³ównym Ÿród³em tych bakterii dla ludzi by³o miêso
drobiowe. Z badañ wykonanych w 2004 r. wynika, ¿e 66,4% tego typu miêsa
dostêpnego w Wielkiej Brytanii by³o ska¿onego drobnoustrojami rodzaju Campylo-
bacter. Podobnie potencjalne niebezpiecznym dla zdrowia konsumentów by³ drób
dostêpny w handlu w Niemczech (42,1% próbek dodatnich) i Holandii (23,5%).
Najmniejszy odsetek drobiu zawieraj¹cego te bakterie wykazano natomiast w Austrii
(9,3%) i Szwecji (3,1%). Brak jest danych z Polski, ale wyrywkowe badania przepro-
wadzone ostatnio przez Wieczorek [21] wskazuj¹, ¿e sytuacja w naszym kraju nie jest
najlepsza, a badane miêso drobiowe wykazywa³o silnego stopnia ska¿enie zarówno
C. coli jak te¿ niebezpiecznym dla ludzi gatunkiem C. jejuni. Wykonane przez autorkê
szerokie badania molekularne uzyskanych od drobiu i z tuszek drobiowych izolatów
Campylobacter wykaza³y, ¿e by³y one potencjalnie chorobotwórcze dla ludzi, gdy¿
mia³y szereg znanych markerów patogennoœci.

Mechanizmy chorobotwórczoœci Campylobacter nie zosta³y do koñca wyjaœnio-
ne. Jedn¹ z przyczyn tej sytuacji jest bardzo du¿e zró¿nicowanie genotypowe,
a w konsekwencji tak¿e fenotypowe, obserwowane w obrêbie gatunków nale¿¹cych
do rodzaju Campylobacter. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo konsumentów istotne jest
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okreœlenie wystêpowania w ¿ywnoœci szczepów Campylobacter o cechach potencjal-
nie patogennych. Z przeprowadzonych dotychczas badañ wynika, ¿e niektóre C. je-
juni nie wywo³uj¹ ¿adnych lub jedynie ³agodne objawy chorobowe u ludzi, podczas
gdy inne izolaty s¹ przyczyn¹ powa¿nych dolegliwoœci [7]. Nie stwierdzono w sposób
jednoznaczny, który z czynników ma decyduj¹ce znaczenie dla wyst¹pienia choroby.
Wiadomo, ¿e niezbêdne s¹ mechanizmy umo¿liwiaj¹ce ruch, chemotaksjê, adhezjê,
transcytozê i wnikniêcie drobnoustrojów do komórek gospodarza oraz produkcjê
toksyn [6, 13, 20]. Szczególnie te ostatnie maj¹ istotne znaczenie w wyst¹pieniu
objawów chorobowych u ludzi, zw³aszcza ze strony przewodu pokarmowego. Nale¿¹
do nich m.in. cytotoksyny wyd³u¿aj¹ce komórki (Cytolethal Distending Toxin, CDT),
wykazuj¹ce homologiê strukturaln¹ i funkcjonaln¹ z toksynami produkowanymi
przez niektóre szczepy Vibrio cholerae i Escherichia coli. Toksyny te wystêpuj¹
w trzech podstawowych odmianach – CDTA, CDTB i CDTC. Z badañ Wieczorek
[21] wynika, ¿e 94,2% izolatów C. jejuni wyosobnionych z tuszek drobiowych
w Polsce by³o dodatnich w kierunku genu koduj¹cego wytwarzanie toksyny CDTA,
93,4% mia³o gen cdtB, a 86,1% mia³o zdolnoœæ wytwarzania toksyny CDTC. W przy-
padku izolatów C. coli odsetek szczepów z poszczególnymi markerami toksyn
CDTA, CDTB i CDTC wynosi³ odpowiednio 68,2%, 66,7% i 76,7%. Dodatkowo,
szczepy te mia³y te¿ inne genotypowe markery chorobotwórczoœci: cadF, virB11, iam
lub flaA. Potwierdza to, ¿e izolaty Campylobacter obecne na tuszkach drobiowych s¹
potencjalnie chorobotwórcze dla ludzi, a miêso drobiowe mo¿e byæ Ÿród³em wy-
st¹pienia kampylobakteriozy.

Wagê problemu zwi¹zanego z Campylobacter doceni³a Komisja Europejska, która
zobowi¹za³a wszystkie kraje cz³onkowskie do monitoringu wystêpowania tych drobno-
ustrojów u drobiu i tuszkach drobiowych [5]. Program taki rozpocznie siê 1 stycznia
2008 r. i po³¹czony bêdzie z identyfikacj¹ Salmonella w tuszkach. Dodatkowo, w przy-
padku izolatów Campylobacter, oznaczana bêdzie antybiotykoopornoœæ wyosobnio-
nych szczepów. Uzyskane dane pozwol¹ zorientowaæ siê w problemie rozprzestrze-
nienia tych drobnoustrojów u drobiu na poziomie unijnym, zw³aszcza ¿e nie wszystkie
kraje cz³onkowskie prowadz¹ obecnie badania w kierunku Campylobacter.

Inne czynniki chorobotwórcze
obecne w ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego

Maj¹c na uwadze inne czynniki zakaŸne w ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego
nale¿y wspomnieæ problem zwi¹zany z salmoneloz¹. Z danych PZH wynika, ¿e
w 2005 r. odnotowano w Polsce 15815 zachorowañ na tle Salmonella, z czego 11083
przypadki (70,1%) wymaga³y hospitalizacji. W chwili obecnej jelitowa forma salmone-
lozy jest najczêœciej wystêpuj¹c¹ form¹ zaka¿enia pokarmowego u ludzi na tle bak-
teryjnym. Wed³ug oficjalnych danych EFSA, w naszym kraju zanotowano w 2005 r.
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605 zachorowañ o charakterze epidemiologicznym, obejmuj¹cych ³¹cznie 6401 osób,
z których 2065 wymaga³o pomocy szpitalnej, a 2 przypadki zakoñczy³y siê zejœciem
œmiertelnym [10].

Coraz wiêksze znaczenie zaczynaj¹ te¿ odgrywaæ wirusowe choroby pokarmowe.
W 2005 r. odnotowano ogó³em 12533 przypadki zaka¿eñ na tym tle, z czego najwiêcej
by³o wynikiem infekcji rotawirusowych (9996 osób), sporadycznie natomiast zaka-
¿eñ norowirusowych. Ponad 95% wszystkich przypadków jelitowych zaka¿eñ wiru-
sowych wymaga³o hospitalizacji [19]. Z tych te¿ wzglêdów, bior¹c pod uwagê
bezpieczeñstwo ¿ywnoœci i ochronê zdrowia konsumentów, nale¿y uwzglêdniæ po-
tencjaln¹ obecnoœæ wirusów i ich rolê w wywo³ywaniu zaka¿eñ pokarmowych,
zw³aszcza u dzieci.

Omawiaj¹c zatrucia i zaka¿enia pokarmowe, nie sposób nie wspomnieæ problemu
w³oœnicy, zw³aszcza w kontekœcie sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju. Cho-
roba u ludzi jest wywo³ywana u ludzi przez w³oœnie z rodzaju Trichinella, nale¿¹ce
najczêœciej do gatunków T. spiralis, T. nativa, T. britovi i T. pseudospiralis. Do
zara¿enia dochodzi przez spo¿ycie niedogotowanego lub surowego miêsa zwierz¹t
zara¿onych w³oœniami, najczêœciej wieprzowiny i miêsa dzików. U ludzi choroba
pocz¹tkowo objawia siê nudnoœciami, biegunk¹, wymiotami, gor¹czk¹ (faza obec-
noœci paso¿yta w jelitach), a nastêpnie, po dostaniu siê w³oœni do krwioobiegu i miêœni
– pojawiaj¹ siê bóle g³owy, dreszcze, kaszel, bóle miêœniowe, biegunka. W ciê¿kich
stanach obserwuje siê zaburzenia ruchu, oddychania, mog¹ce prowadziæ do zejœæ
œmiertelnych.

Jak wynika z raportu EFSA za rok 2005, odnotowano ogó³em 175 przypadków
w³oœnicy u ludzi (w tym 49,1% potwierdzonych laboratoryjnie), z czego a¿ 70
pochodzi³o z Polski [10]. W porównaniu z 2004 r. stwierdzono wyraŸn¹ tendencjê
spadkow¹ (270 przypadków, w tym 172 w Polsce). Spoœród krajów UE nie otrzymano
danych tylko z Danii, Grecji, S³owenii i W³och. Chorobê notowano w 6 krajach:
Estonii (1 przypadek), Francji (20), Hiszpanii (9), Litwie (13), £otwie (62) i wspom-
nianej Polsce (70). W naszym kraju w ostatnich dwóch latach zanotowano jednak
wyraŸn¹ tendencjê wzrostow¹. W 2006 r. stwierdzono ju¿ 130 przypadki zachorowañ
ludzi, a do paŸdziernika 2007 r. a¿ 253 osoby chore na w³oœnicê. G³ównym Ÿród³em
zara¿enia w³oœniami pozostaj¹ wci¹¿ od lat miêso wieprzowe i pozyskiwane z dzi-
ków. Z raportu EFSAwynika, ¿e w 2005 r. badaniem w kierunku w³oœni objêto ³¹cznie
133 892 098 œwiñ (43 wyniki dodatnie, w tym 36 w Polsce), 754 369 dzików (555
dodatnich, w tym 260 w Polsce), 6491 lisów (123 dodatnie), 117 rysi (37 dodatnich),
79 kun (6 dodatnich), 228 szopów (70 dodatnich), 24 wilki (10 dodatnich) i 504 inne
zwierzêta wolno ¿yj¹ce (7 dodatnich). Jak równie¿ podano, nie stwierdzono wystê-
powania w³oœni w miêsie koñskim.
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Podsumowanie

Mimo ¿e w ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego mog¹ byæ obecne ró¿ne chorobo-
twórcze lub potencjalnie patogenne drobnoustroje, prawid³owe postêpowanie z tym
œrodkami spo¿ywczymi eliminuje w znacznym stopniu ryzyko zaka¿enia i rozwoju
chorób. Rozwiniêty i prawid³owo funkcjonuj¹cy system kontroli, bazuj¹cy na prawo-
dawstwie unijnym, pozwala na w³aœciwe postêpowanie z ¿ywnoœci¹ pochodzenia
zwierzêcego wprowadzon¹ do obrotu i konsumpcji. Stosowane równie¿ w ¿yciu
codziennym postêpowanie w trakcie przygotowywania ¿ywnoœci do spo¿ycia, opie-
raj¹ce siê na u¿ywaniu odpowiedniej jakoœci produktów i wody, w³aœciwej obróbki
termicznej oraz warunków przechowywania surowców i gotowej do spo¿ycia ¿yw-
noœci zapobiegaj¹ wyst¹pieniu zatruæ i zaka¿eñ pokarmowych.
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Infectious factors in food of animal origin

Key words: food, food infections, bacteria, safety of consumers

Summary

Several different pathogenic or potentially pathogenic factors may occur in food
of animal origin that are able to induce different diseases in humans. It has been
estimated that there are about 250 such factors that may cause a risk for consumers
health. The main role play the pathogenic bacteria of genera Salmonella, Campylo-
bacter, Listeria, Yersinia, and verotoxigenic Escherichia coli. An important role in the
pathogenesis of intestinal infections may also play some viruses (especially rota- and
noroviruses). In Poland an important epidemiological risk is also connected with
trichinellas and the trichinellosis disease. The appearance of intestinal diseases
depends on a dynamic equivalence among pathogenic microorganism present in food,
consumed food and the consumer. Data obtained from EFSA show that in the
European Union countries the most important infection due to food consumption is
Campylobacter and the number of infected people exceed the number of infections
with Salmonella. Apart from intestinal symptoms (diarrhea) the consequences of
these infections may be different organ complications leading to mass economical
losses and sometimes to death. The studies conducted in Poland and other EU
countries show that the most important source of infections due to Campylobacter are
poultry meat and poultry meat products, rarely the pork or beef. The pathogens
isolated from these foods possessed several virulence markers thus they were a
potential risk for human health. The present control and monitoring systems enable to
evaluate the risk factors and to avoid such threats in food of animal origin therefore, it
is safe for the consumers.
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Wprowadzenie

W wiêkszoœci krajów europejskich pa³eczki Salmonella s¹ patogenami zoono-
tycznymi, których g³ównym rezerwuarem jest drób, byd³o i œwinie [14]. Powszechne
wystêpowanie u zwierz¹t sprawia, ¿e czêsto dochodzi równie¿ do zanieczyszczenia
nimi ¿ywnoœci zwierzêcego pochodzenia, poprzez któr¹ przenoszone s¹ do cz³o-
wieka. Intensywna gospodarka i wymiana handlowa sprzyja rozprzestrzenianiu siê
zaka¿eñ poza granice w³asnego kraju. W latach osiemdziesi¹tych i na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych XX wieku, instytucje europejskie i amerykañskie odpowie-
dzialne za ochronê zdrowia spo³ecznego odnotowa³y znacz¹cy wzrost zachorowañ
ludzi spowodowany zaka¿eniami pa³eczkami Salmonella enterica serowaru Enteri-
tidis. Jak siê wkrótce okaza³o Ÿród³em zaka¿enia by³ drób, przede wszystkim jaja
i miêso brojlerów kurzych [14, 16, 17]. Masowemu rozprzestrzenianiu siê zaka¿enia
wœród drobiu sprzyja³ intensywny sposób chowu kur oraz transowarialne przenosze-
nie siê bakterii. To spowodowa³o, ¿e w nastêpstwie zaka¿enia niosek stad rodzi-
cielskich dochodzi³o do ³atwej transmisji bakterii poprzez jaja do wykluwaj¹cych siê
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* Referat przedstawiony na seminarium naukowym pt. „Badania nad bezpieczeñstwem
¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego oraz pasz. Stan aktualny i perspektywy”, zorganizo-
wanym przez Wydzia³ Nauk Rolniczych, Leœnych i Weterynaryjnych PAN oraz Komitet
Nauk Weterynaryjnych PAN w Warszawie, 22.10.2007 r.



z nich kur niosek i brojlerów, a nastêpnie przez ¿ywnoœæ do cz³owieka [1, 2, 3, 4, 5].
W 2005 r. w 24 krajach cz³onkowskich EU odnotowano ³¹cznie 176395 przypadków
salmonellozy u ludzi (wspó³czynnik zapadalnoœci 38,2 na 100000 osób) spowodowa-
nych przez Salmonella Enteritidis (52%), Salmonella Typhimurium (9%) i inne
serowary, jak Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow, Salmonel-
la Bovismorbificans, Salmonella Newport, Salmonella Derby, Salmonella Agona,
Salmonella Anatum, Salmonella Stanley i Salmonella Goldcoast stanowi¹ce przyczy-
nê oko³o 1% lub mniej przypadków zaka¿eñ. W porównaniu do 2004 r. odnotowano
9,5% spadek zaka¿eñ tymi bakteriami [14]. W Europie toksykoinfekcje pokarmowe
spowodowane s¹ g³ównie przez Salmonella Enteritidis typu fagowego 4 (PT4) –
26,4% przypadków, PT1 – 19,2%, PT8 – 14,4%, PT21 – 11,0% i rzadziej innymi
typami fagowymi. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej
i Kanadzie, gdzie obserwuje siê podobne tendencje zaka¿eñ ludzi pa³eczkami Salmo-
nella, dominuj¹ Salmonella Enteritidis typu fagowego PT8 i 13a. Spoœród Salmonella
Typhimurium izolowanych od ludzi w krajach Unii Europejskiej dominuj¹ szczepy
typy fagowego PT104 (21,4%) i PT120 (9,3%).

Zaka¿enia pa³eczkami Salmonella u drobiu

Dane na temat zaka¿eñ pa³eczkami Salmonella u drobiu pochodz¹ z obowi¹z-
kowych badañ przeprowadzanych przez wszystkie kraje cz³onkowskie EU. Zgodnie
z dyrektyw¹ 92/117/EC, a od 2005 r. dyrektyw¹ 2003/99/EC w sprawie „Monito-
rowania chorób odzwierzêcych i odzwierzêcych czynników chorobotwórczych”
kraje cz³onkowskie maj¹ obowi¹zek uczestniczenia w programie kontrolowania
obecnoœci i czêstoœci wystêpowania Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimu-
rium w stadach zarodowych Gallus gallus, zarówno w odniesieniu do wyprowa-
dzanych od nich linii brojlerów, jak i kur niosek [9, 10, 16, 17]. Od zwierz¹t z takich
stad musz¹ byæ pobierane próbki do badañ w kierunku pa³eczek Salmonella na wielu
etapach ich hodowli i produkcji drobiarskiej. Przede wszystkim w pierwszym dniu
¿ycia piskl¹t, przed przeznaczeniem kur do produkcji oraz w trakcie okresu nieœnoœci.
Program kontroli zarodowych stad Gallus gallus i stad kur niosek reguluje rozpo-
rz¹dzenie 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Zwalczania
Salmonella i innych odzwierzêcych czynników chorobowych przenoszonych przez
¿ywnoœæ” [15]. Z przedstawionych przez poszczególne kraje danych wynika, ¿e
œrednio w 2005 r. w EU 5,7% rodzicielskich stad kur niosek by³o zaka¿onych
pa³eczkami Salmonella (w Polsce 13,9%), co w porównaniu z rokiem poprzednim
(6,4%) oznacza tendencje spadkow¹. W jedenastu krajach nie wykryto tych bakterii
w ocenianych próbkach. Dominuj¹cymi serowarami by³y Salmonella Enteritidis
i Salmonella Typhimurium. Odsetek stad kur niosek, w których stwierdza siê pa³eczki
Salmonella wynosi 3 (w Polsce 8,8) i jest on porównywalny do roku poprzedniego
[14]. W okresie od 1 paŸdziernika 2004 r. do 30 wrzeœnia 2005 r. kraje EU przepro-
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wadzi³y kompleksowe badania okreœlane jako „Baseline study” obejmuj¹ce nioski
w stadach licz¹cych co najmniej 1000 ptaków [7, 16]. Zgodnie z rozporz¹dzeniem
Komisji Europejskiej 2004/665/EC badaniu poddano jedno stado z fermy bêd¹ce
w koñcowym okresie produkcyjnoœci. Pobierano 5 próbek œwie¿ego ka³u oraz dwie
próbki kurzu. Uzyskane rezultaty by³y zaskakuj¹ce, poniewa¿ istotnie ró¿ni³y siê od
danych pochodz¹cych z badañ przeprowadzanych w ramach wczeœniej wspomnia-
nego systemu kontroli. Wybrane wyniki wg danych EFSA przedstawiono w tabeli 1
[14, 16]. Czêstoœæ wystêpowania zaka¿eñ pa³eczkami Salmonella u kur niosek
w krajach EU wzros³a œrednio do 30,7% (waha siê od 0 do79,5%), z czego 20,4% to
zaka¿enia spowodowane przez Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium,
inne to Salmonella Infantis, Salmonella Mbandaka i Salmonella Livingstone. Zaka-
¿enia Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium utrzymywa³y siê przez ca³y
rok, natomiast w przypadku innych serowarów obserwowano sezonowe ró¿nice
i najczêœciej stwierdzano je jesieni¹. Bakterie czêœciej by³y obecne w du¿ych fermach
oraz w fermach w których ptaki przetrzymywano w klatkach. Stosowanie szczepieñ
przeciwko salmonellozie wp³ywa³o na zmniejszenie liczby pozytywnych wyników
izolacji pa³eczek Salmonella za wyj¹tkiem Salmonella Typhimurium. W przypadku
ferm w których obserwowano œrednie rozprzestrzenienie zaka¿enia (od 2,5% do 15%
próbek pozytywnych), szczepienie równie¿ nie mia³o wp³ywu na czêstoœæ izolacji
Salmonella Enteritidis.

Tabela 1. Odsetek stad kur niosek, w których stwierdzono obecnoœæ pa³eczek Salmonella
w badaniu „baseline study”

Kraj Salmonella spp. Salmonella Enteritidis Salmonella Typhimurium

Austria 15,4 9,5 1,2
Czechy 65,6 59,4 4,7
Dania 2,7 1,1 0,5
Niemcy 28,9 22,8 2,0
Wêgry 43,8 32,2 2,6
W³ochy 29,2 4,1 3,8
Polska 76,2 54,6 2,1
Holandia 15,4 6,1 1,7
Szwecja 0,0
Wielka Brytania 11,9 6,2 1,8

Nie wszystkie kraje wykona³y typowanie fagowe izolatów, st¹d ich analiza jest
ograniczona. W Anglii, Holandii, Niemczech i Austrii dominuj¹ szczepy Salmonella
Enteritidis PT4 oraz Salmonella Typhimurium DT104, natomiast w Czechach i Danii,
Salmonella Enteritidis PT8 i Salmonella Typhimurium nie typuj¹ce siê.

Na uzyskanie odmiennych danych w porównaniu do danych pochodz¹cych
z badañ przeprowadzanych w ramach narodowych programów monitorowania zoo-
noz, prawdopodobnie z³o¿y³y siê wiêksza liczba i zró¿nicowanie pobieranych próbek,
jak równie¿ wiek ptaków bêd¹cych w koñcowej fazie ich produkcyjnego u¿ytko-
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wania. Tym niemniej wydaje siê, ¿e pokazuj¹ one rzeczywist¹ skalê zaka¿eñ i nosi-
cielstwa u ptaków, jak te¿ wystêpowania tych bakterii w œrodowisku ¿ycia zwierz¹t.

W odniesieniu do stad rodzicielskich brojlerów w ramach systemu kontroli zgod-
nego z dyrektyw¹ 92/117/EC odnotowano nieznaczny wzrost odsetka zaka¿eñ z 3,3
w 2004 r. do 5,2 w 2005 r. (w Polsce z 5,1% do 9,4%). W piêciu krajach nie stwierdzono
w pobranych próbkach pa³eczek Salmonella. Dominuj¹cym serowarem równie¿ by³
Enteritidis, chocia¿ w niektórych krajach wyizolowano inne. Odsetek zaka¿onych stad
brojlerów waha³ siê od 0 w Szwecji, 0,1 np. w Finlandii do 18,1, jak stwierdzono
w Niemczech. W Polsce wykazano 9,4% zaka¿onych stad brojlerów i by³o to wiêcej
w porównaniu do 2004 r., w którym odsetek ten wynosi³ 7,8. Podobnie jednak¿e, jak to
mia³o miejsce w ocenie odsetka zaka¿eñ w stadach kur niosek w programie „Baseline
study”, badania okreœlane jako „Baseline survey”, przeprowadzone w okresie od 1 paŸ-
dziernika 2005 r. do 30 wrzeœnia 2006 r. w stadach brojlerów zgodnie z rozporz¹dze-
niem Komisji Europejskiej 2005/636/EC i zasadami podanymi w SANCO/1688/2005Rev1”
równie¿ ujawni³y odmienne dane [8, 13, 17]. W tym przypadku do badañ wybrano
losowo stada brojlerów w fermach licz¹cych co najmniej 5000 ptaków bêd¹cych
w okresie trzech tygodni przed skierowaniem do rzeŸni. Próbkami by³y 5 par pulowa-
nych wymazów podeszwowych z ka¿dego stada, pobierane przez niezale¿nego próbo-
biorcê i badanych w Narodowych Laboratoriach Referencyjnych (w Polsce Krajowe
Laboratorium Referencyjne Salmonellozy, Pañstwowy Instytut Weterynaryjny – Pañst-
wowy Instytut Badawczy w Pu³awach). W wyniku przeprowadzonych badañ stwier-
dzono, ¿e œredni odsetek ferm w których stwierdza siê pa³eczki Salmonella wynosi 27,4
(w Polsce 57,7), natomiast odsetek zaka¿onych stad 23,7 (w Polsce 58,2). Wybrane
dane na podstawie raportów EFSA, dotycz¹ce odsetka zaka¿onych stad brojlerów w
krajach EU z 95% przedzia³em ufnoœci przedstawiono w tabeli 2 [14, 17]. Dowodz¹
one, ¿e zwiêkszenie liczby badanych i odpowiednio pobranych próbek, jak równie¿
zastosowanie czulszych metod badawczych przedstawionych w PN-EN ISO 6779
Annex D powoduje, ¿e odsetek stad brojlerów, w których stwierdza siê pa³eczki
Salmonella drastycznie wzrasta.

Tabela 2. Odsetek stad brojlerów, w których stwierdzono obecnoœæ pa³eczek Salmonella
w badaniu „baseline survey”

Kraj Salmonella
spp.

Salmonella
Enteritidis

Salmonella
Typhimurium

Salmonella
Infantis

Salmonella
Mbandaka

Salmonella
Hadar

Austria 5,4 0,9 0,2 0,5 0,0 0,0

Czechy 19,3 11,3 0,2 2,5 0,0 0,1

Dania 1,6 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0

Niemcy 15,0 0,5 0,7 1,5 0,2 0,0

Wêgry 68,2 3,3 1,9 64,0 1,3 0,0

W³ochy 28,3 2,4 0,1 0,2 1,2 1,2

Polska 58,2 31,8 2,3 8,0 1,1 4,2

S³owacja 5,7 3,7 0,1 0,4 0,0 0,1

Szwecja 0,0

Wielka Brytania 8,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
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Zanieczyszczenie ¿ywnoœci pochodzenia drobiowego

Konsekwencj¹ powszechnego i utrzymuj¹cego siê zaka¿enia pa³eczkami Salmo-
nella u kur niosek i brojlerów jest zanieczyszczenie tymi bakteriami jaj i produktów
z ich udzia³em oraz miêsa drobiowego i jego przetworów [14]. Przyjmuje siê, ¿e
toksykoinfekcje pokarmowe spowodowane przez Salmonella Enteritidis maj¹ zwi¹zek
ze spo¿ywaniem jaj i miêsa drobiowego, natomiast toksykoinfekcje spowodowane
przez Salmonella Typhimurium czêœciej maj¹ zwi¹zek ze spo¿ywaniem wieprzowiny,
nastêpnie drobiu i miêsa wo³owego.

Tabela 3. Odsetek jaj i miêsa brojlerów, w których stwierdzono pa³eczki Salmonella w wybra-
nych krajach EU

Kraj Jaja (% pozytywnych) Miêso (% pozytywnych)

Austria 2,9 P 0,8 D 13,2

Cypr 1,2 P 100

Czechy 2,7 P 2,2

Niemcy 0,5 D 10,3

W³ochy 6,3 P 2,3 D 4,0

Litwa 4,6

Luksemburg 0

Polska 2,3 D 11,7

Portugalia 4,0

S³owacja 1,1 P 0 D 7,0

Wielka Brytania 5,5

Szwajcaria 0,6

P – w miejscu pakowania, D – w handlu detalicznym.

Wybrane dane na temat wystêpowania pa³eczek Salmonella w jajach i œwie¿ym
miêsie brojlerów na podstawie raportu EFSA przedstawiono w tabeli 3 [14]. W wiêk-
szoœci krajów odsetek jaj badanych w 2005 r., z których wyhodowano pa³eczki Salmo-
nella nie przekracza³ 3% (w Polsce 2,3%) i w wielu z nich odnotowano w tym wzglêdzie
tendencjê spadkow¹. Odsetek próbek miêsa brojlerów, z których wyhodowano pa³eczki
Salmonella, w zale¿noœci od kraju waha³ siê od 0 do 16,6 (w Polsce 11,7%).

Lekowra¿liwoœæ pa³eczek Salmonella
izolowanych od drobiu i cz³owieka

Szczepy Salmonella Enteritidis izolowane od ludzi w ró¿nych krajach EU w wiêk-
szoœci wykazywa³y pe³na wra¿liwoœæ na testowane chemioterapeutyki, tylko u nieco
poni¿ej 1% szczepów stwierdzano opornoœæ na 4 lub wiêcej leki [14]. W odró¿nieniu,
tylko 26% izolatów Salmonella Typhimurium wykazywa³o pe³n¹ wra¿liwoœæ na bada-
ne chemioterapeutyki i a¿ 27% by³o opornych na 4 lub wiêcej leków. Podobnie w przy-
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padku szczepów Salmonella Enteritidis izolowanych od drobiu obserwowano ich
wysok¹ wra¿liwoœæ na badane chemioterapeutyki. Izolaty Salmonella Typhimurium
charakteryzowa³y siê równie¿ wysok¹ wra¿liwoœci¹, chocia¿ w mniejszym odsetku
w porównaniu do wczeœniej wspomnianych. Dane dotycz¹ce wra¿liwoœci szczepów
Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium izolowanych od cz³owieka i kur
niosek oparte na „The community Summary Report on Trends and Sources of
Zoonose, Zoonotic Agents, Antimicrobial Resistance and Foodborne Outbreaks in the
European Union in 2005” i „Report of the Task Force on Zoonoses Data Collection on
the Analysis of the basline study on the prevalence of Salmonella in holdings of laying
hen flock of Gallus gallus” przedstawiono w tabelach 4 i 5. Na uwagê zas³uguje
odnotowanie w niektórych krajach doœæ wysokiego odsetka szczepów zarówno
Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium opornych na kwas nalidyksowy.
Opornoœæ na kwas nalidyksowy mo¿e bowiem wskazywaæ na obni¿on¹ wra¿liwoœæ
bakterii na fluorochinolony wykorzystywane do leczenia u ludzi ciê¿kich przypad-
ków zaka¿eñ pa³eczkami Salmonella i Campylobacter. Przedstawione dane wskazuj¹
równie¿ na mo¿liwy odzwierzêcy rezerwuar szczepów opornych i wieloopornych.

Znaczenie dla zdrowia publicznego

Czêste, a w niektórych krajach EU bardzo czêste, zaka¿enia pa³eczkami Salmo-
nella u kur niosek i brojlerów maj¹ swoje konsekwencje w powstawaniu zatruæ
pokarmowych i infekcji u cz³owieka. �ród³o zatruæ pokarmowych spowodowanych
pa³eczkami Salmonella w krajach EU zosta³o okreœlone w 40% i s¹ nim jaja i produkty
¿ywnoœciowe z ich udzia³em oraz miêso brojlerów [14]. Ze wzglêdu na coraz
powszechniejsze podró¿owanie i wyjazdy wypoczynkowe europejczyków, ustalenie
miejsca i Ÿród³a zaka¿enia pozostaje utrudnione.

W 2001 r. Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) odnotowa³ nadzwyczaj
du¿¹ liczbê zaka¿eñ Salmonella Enteritidis u turystów powracaj¹cych z ró¿nych
regionów Grecji [12]. Podobne zjawisko odnotowa³ równie¿ Szwedzki Instytut ds.
Kontroli Chorób ZakaŸnych (SMI) i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Finlan-
dii (KTL). To sk³oni³o wspomniane instytucje do podjêcia badañ epidemiologicznych
w celu ustalenia Ÿród³a zaka¿enia i charakterystyki wyizolowanych szczepów pa³e-
czek Salmonella. Izolaty pochodz¹ce od objêtych badaniami osób charakteryzowa³y
siê brakiem wytwarzania gazu w wyniku rozk³adu D-glukozy w obecnoœci powietrza
i na tej podstawie zosta³y okreœlone jako anaerogenne. Typowa³y siê rzadko daj¹cym
w tej czêœci Europy wynik pozytywny fagiem 14b. �ród³em zaka¿enia okaza³o siê
miêso brojlerów, zjadane bezpoœrednio lub jako dodatek do innych potraw. Zaka¿enia
Salmonella Enteritidis PT 14b w mniejszym odsetku, ale równie¿ pojawia³y siê
u turystów powracaj¹cych z Grecji w nastêpnych latach, co mo¿e wskazywaæ na
endemiczne utrzymywanie siê zarazka w greckim ³añcuchu ¿ywnoœciowym, w tym
równie¿ poza miêsem drobiowym. Zastanawia fakt dlaczego inne kraje europejskie
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nie odnotowa³y zaka¿enia u swoich turystów, co stawia pod znakiem zapytania
skutecznoœæ dzia³añ instytucji nadzoru epidemiologicznego, jak równie¿ doboru
metod badawczych, które pozwoli³y by nie tylko na wykrycie pa³eczek Salmonella,
ale równie¿ oceni³y w³aœciwoœci nowego izolatu. Autorzy zacytowanej pracy sugeru-
j¹, ¿e odnotowane przez skandynawskie kraje przypadki zaka¿eñ s¹ tylko wierz-
cho³kiem góry lodowej i toksykoinfekcje, niewykluczone, ¿e w formie epidemii,
mog³y dotyczyæ turystów innych krajów przebywaj¹cych w Grecji.

Innym wa¿nym wydarzeniem wartym odnotowania ze wzglêdu na zagro¿enie
dla zdrowia cz³owieka w wyniku spo¿ywania produktów drobiowych by³ alar-
muj¹cy wzrost zaka¿eñ wœród kurcz¹t w Holandii Salmonella Paratyphi B wariant
Java [18]. Bakterie te w 2002 r. stanowi³y 60% wszystkich drobiowych izolatów
pa³eczek Salmonella. Mimo du¿ego odsetka zaka¿eñ wœród drobiu i zanieczysz-
czenia tymi bateriami produktów drobiowych u ludzi odnotowywano je rzadko
i stanowi³y tylko 0,3% wszystkich izolatów. Po³owa szczepów izolowanych od
ludzi wykazywa³a identyczny z drobiowymi profil w badaniu metod¹ pulsacyjnej
elektroforezy ¿elowej (PFGE). Serowar ten u ludzi powoduje nie tylko toksy-
konfekcje pokarmowe, ale równie¿ zaka¿enie uogólnione o charakterze duru rzeko-
mego. Podobnie wysoki odsetek zaka¿eñ tym serotypem wœród drobiu, poczynaj¹c
od 1995 r. odnotowano równie¿ w Niemczech. Dane z innych krajów europejskich
nie potwierdzi³y wystêpowania Salmonella Java na ich terenie. Wydawa³o siê wiêc,
¿e jest to lokalny problem dotycz¹cy Niemiec i Holandii, kiedy to pod koniec 2002 r.
Szkockie Laboratorium Referencyjne ds. Salmonella (SSRL) odnotowa³o nie-
bezpieczne przypadki zachorowañ u ludzi spowodowane przez Salmonella Java,
w czêœci przez szczepy pochodz¹ce od drobiu zaimportowanego z Holandii i Nie-
miec [6]. Okaza³o siê, ¿e Salmonella Java cechuje siê wiêkszymi zdolnoœciami do
przetrwania w otoczeniu produkcji drobiarskiej w porównaniu z innymi serowarami
Salmonella, jak np. Enteritidis, Hadar, Infantis, Virchow itp., które zwykle gin¹
podczas standardowych zabiegów sanitarno-higienicznych stosowanych na fer-
mach i zak³adach przetwórczych drobiu. Co wiêcej wyizolowane szczepy wyka-
zywa³y wieloopornoœæ na wiele chemioterapeutyków, jak chloramfenikol, sul-
fonamidy, tetracykliny, trimetoprim i czêsto kanamycynê, neomycynê i kwas nali-
dyksowy. Niepokoi szybki wzrost opornoœci Salmonella Java na chinolony. Spoœród
holenderskich izolatów z lat 1996–2000 tylko 3% wykazywa³o opornoœæ na flu-
mechinê, ale ju¿ 19% izolatów z 2001 r. by³o opornych na ten chemioterapeutyk i a¿
39% izolatów z roku 2002. Nie odnotowano jeszcze opornoœci tych szczepów na
cyprofloksacynê, natomiast na podstawie okreœlania MIC stwierdzono ich obni¿on¹
wra¿liwoœæ na ten lek. Nie do koñca jest jasne, szczególnie na podstawie analizy
zaka¿eñ u drobiu i ludzi w Holandi i Niemczech, dlaczego Salmonella Java rzadko
przenosi siê na cz³owieka mimo masowych zaka¿eñ u drobiu. Sugeruje siê, ¿e
izolaty te mog³y cechowaæ siê obni¿ona zjadliwoœci¹ dla cz³owieka. Zwiêkszona
liczba zaka¿eñ tymi szczepami u ludzi w Szkocji pokazuje, ¿e ich adaptacja do
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nowego gospodarza jest mo¿liwa w krótkim czasie i te same klony wieloopornych
na chemioterapeutyki Salmonella Java wystêpuj¹ce u drobiu w Niemczech i Ho-
landii w znacz¹cym odsetku by³y odpowiedzialne za zaka¿enia u ludzi w Szkocji.
Drób i jego przetwory pos³u¿y³y jako przekaŸnik takich szczepów do krajów
europejskich, a nie wykluczone, ¿e równie¿ do innych, w których ze wzglêdu na
niedostateczny system nadzoru nie by³y diagnozowane.

Posumowanie

Pa³eczki Salmonella pozostaj¹ wa¿nymi czynnikami toksykoinfekcji pokarmo-
wych u cz³owieka i w dalszym ci¹gu stanowi¹ pierwszoplanowe czynniki zatruæ
pokarmowych (63,6% przypadków w roku 2005), przewy¿szaj¹c pod tym wzglêdem
liczebnoœæ zatruæ spowodowanych pa³eczkami Campylobacter (9,2% w roku 2005)
i doprowadzaj¹c w 14% przypadków do hospitalizacji pacjentów i 16 przypadków
œmierci [14]. �ród³em zaka¿enia s¹ zwierzêta gospodarskie i œrodki ¿ywnoœciowe
zwierzêcego pochodzenia, w tym najczêœciej jaja i produkty z ich udzia³em oraz
miêso brojlerów [16, 17].

Polska na podstawie dyrektywy 92/117/EEC, a od 2005 r. na podstawie dyrekty-
wy 2003/99/EEC uczestniczy w programie monitorowania zoonoz, w tym salmo-
nellozy i corocznie przygotowuje raporty dla Europejskiego Urzêdu ds. Bezpie-
czeñstwa ¯ywnoœci (EFSA) na temat czêstoœci wystêpowania zaka¿eñ pa³eczkami
Salmonella u ludzi i zwierz¹t oraz zanieczyszczenia nimi produktów spo¿ywczych
zwierzêcego pochodzenia [11, 13]. Uczestniczy równie¿ w programach okreœla-
nych wczeœniej, jako „Baseline study” i „Baseline survey”. Na podstawie danych
Krajowego Laboratorium Referencyjnego Salmonellozy, Pañstwowego Instytutu
Weterynaryjnego-Pañstwowego Instytutu Badawczego w Pu³awach (PIWet-PIB)
wynika, ¿e w 76,2% próbek ka³u i kurzu pobranego w fermach kur niosek stwier-
dzono obecnoœæ pa³eczek Salmonella nale¿¹cych do 25 serowarów. Dominowa³y
izolaty Salmonella Enteritidis, które stanowi³y 54,6%. Inne to miedzy innymi
Infantis, Mbandaka, Virchow, Hadar i Typhimurium. Szczepy te na ogó³ nie wyka-
zywa³y opornoœci na chemioterapeutyki z wyj¹tkiem kwasu nalidyksowego, na
który 23,9% izolatów by³o opornych.

Zaka¿enia pa³eczkami Salmonella u drobiu s¹ wiêc zarówno przyczyn¹ zachoro-
wañ i upadków ptaków, jak i toksykoinfekcji pokarmowych u ludzi w nastêpstwie
spo¿ycia jaj miêsa drobiowego lub ich przetworów. Tak wiêc kontrola zaka¿eñ tymi
bakteriami bêdzie mia³a na celu nie tylko minimalizowanie strat w gospodarce drobiar-
skiej ale równie¿ przyczyni siê do podniesienia standardów zdrowia publicznego.
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Salmonella infection in laying hens and broilers

and food-borne toxicoinfection in humans

Key words: Salmonella rods, food-borne toxicoinfection, laying hens
infection, broilers infection

Summary

Salmonella is an important cause of food-borne disease in humans throughout the
world. In 2005, a total of 176395 of human salmonellosis cases were reported in the
EU countries. Hen eggs which are derived from the flocks infected with Salmonella as
well as broiler meat were the most frequent vehicles of the infection. In the routine
monitoring programme based on the Zoonoses Directive 2003/99/EC Salmonella
were found in 3% laying hen flocks, while the prevalence observed in broiler flocks
were 5,2%. In table eggs, 0% to 6% were found to be Salmonella contaminated, while
in broiler meat Salmonella positive proportions ranged from 1,6% to 16,6%. When the
results of the routine control programme are compared to the results from EU-wide,
baseline study in laying hen holdings and baseline survey in broiler flocks holdings,
the prevalence in the baseline study are remarkably higher than those in routine
monitoring. Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium were the most
commonly reported serowars in humans, accounting for 52% and 9% of the reported
cases. The dominant serowars isolated from laying hens and broilers were Salmonella
Enteritidis, Salmonella Infantis and Salmonella Typhimurium. Antimicrobial
resistance in Salmonella isolates from animal and food were observed. This implies
a risk for foodborne transmission of the resistant Salmonella to humans.

Zaka¿enia pa³eczkami Salmonella … 37





Paso¿yty i ich postacie rozwojowe

w ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego*
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S³owa kluczowe: paso¿yty, miêso, choroby paso¿ytnicze

Wstêp

Spoœród znanych gatunków zwierz¹t w œwiecie, wiêkszoœæ z nich to paso¿yty.
Organizmy te, aby ¿yæ i rozmna¿aæ siê wybra³y wielu ¿ywicieli poœrednich i ostatecz-
nych. Na przyk³ad ¿ywicielami paso¿ytów niebezpiecznych dla cz³owieka s¹ w znacz-
nej czêœci zwierzêta hodowlane lub dziko ¿yj¹ce, których miêso jest pokarmem. St¹d
zagra¿aj¹ cz³owiekowi podwójnie, najpierw powoduj¹ zmiany chorobowe u ¿ywi-
cieli poœrednich, przez co obni¿aj¹ wartoœæ pokarmu lub eliminuj¹ go ca³kowicie,
a z drugiej strony stanowi¹ dla ludzi zagro¿enie zdrowotne [25].

Dokumentacja urzêdowego badania zwierz¹t rzeŸnych i miêsa obejmuje 32 pozy-
cje, w tym wa¿ne z epizootycznego punktu widzenia choroby zakaŸne, a tak¿e choro-
by wewnêtrzne, paso¿ytnicze, zatrucia oraz zmiany zapalne bêd¹ce wynikiem mecha-
nicznych czynników o dzia³aniu miejscowym.

Spoœród paso¿ytniczych chorób, które podlegaj¹ rejestracji to: w¹grzyca, b¹blo-
wica, choroba motylicza, w³oœnica i inne inwazje paso¿ytnicze. Podczas badania tusz
lekarze weterynarii zwracaj¹ g³ównie uwagê na obecnoœæ typowych zmian anatomo-
patologicznych dla wspomnianych chorób, a pozosta³e kwalifikuj¹ jako „inne zmiany
paso¿ytnicze” lub po prostu jako „inne zmiany”.

Postêpy Nauk Rolniczych nr 2/2008: 39–48

* Referat przedstawiony na seminarium naukowym pt. „Badania nad bezpieczeñstwem
¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego oraz pasz. Stan aktualny i perspektywy”, zorga-
nizowanym przez Wydzia³ Nauk Rolniczych, Leœnych i Weterynaryjnych PAN oraz
Komitet Nauk Weterynaryjnych PAN w Warszawie, 22.10.2007 r.



Z uwagi na du¿¹ liczbê zwierz¹t ubijanych trudno jest do krajowej oceny zmian
powodowanych przez choroby podaæ dok³adny odsetek zwierz¹t dotkniêtych choroba-
mi paso¿ytniczymi. Wynika to nie ze z³ej organizacji pracy s³u¿by weterynaryjnej w za-
k³adach miêsnych lub punktach uboju, ale z „podwójnej” rejestracji ubijanych zwierz¹t.
Zwykle GUS opiera siê na liczbie zwierz¹t zakupionych do uboju, natomiast Inspek-
torat Weterynarii na sprawozdaniach przesy³anych przez Weterynaryjn¹ Inspekcjê
Sanitarn¹ (WIS). Przyk³adem takich rozbie¿noœci s¹ publikacje Ja¿d¿ewskiego i Leon-
kiewicza zamieszczone w 9 numerze Medycyny Weterynaryjnej z 2007 r. [11, 17].

Miarodajne informacje na temat chorób wystêpuj¹cych u ubijanych w kraju
zwierz¹êt mo¿na znaleŸæ w publikacjach profesora Lisa [18, 19, 20]. Z wielu jego prac
wynika, ¿e w tuszach œwiñ i byd³a stwierdza siê spore iloœci zmian paso¿ytniczych,
a tak¿e obecnoœæ paso¿ytów. Do chorób paso¿ytniczych powoduj¹cych du¿e straty
profesor Lis zalicza motylicê w¹trobow¹, w¹grzycê byd³a, a u œwiñ w³oœnicê i b¹blo-
wicê, a do rzadko wystêpuj¹cych u zwierz¹t hodowlanych (z uwagi na prowadzone
przez hodowców i rolników okreœlone zabiegi sanitarne) w¹grzycê i w³oœnicê. Ta
ostatnia choroba wystêpuje w du¿ym odsetku u dzików, a liczba stwierdzanych
przypadków inwazji zale¿y od miejsca odstrzelonego zwierzêcia. U œwiñ nie wykry-
wa siê ostatnio inwazji nicieni p³ucnych, natomiast glistnica wystêpuje czêsto, o czym
œwiadcz¹ k³êby nicieni znajdowane podczas szlamowania jelit. O intensywnoœci tej
inwazji niewiele wiadomo, poniewa¿ zmiany powodowane przez larwy Ascaris suum
s¹ klasyfikowane jako zapalenie p³uc lub jako inne inwazje paso¿ytnicze [12, 27].

Nale¿y podkreœliæ, ¿e trudno prawid³owo oceniæ zmiany wystêpuj¹ce w w¹trobie
i p³ucach. Larwy tasiemca psa – pêcherze, jakie stwierdza siê pod torebk¹ w¹troby,
op³ucn¹ p³ucn¹ lub w mi¹¿szu tych narz¹dów, nie zawsze s¹ larwami Echinococcus.
Larwa tasiemca Echinococcus granulosus, nazywana jest echinokokiem (b¹blow-
cem), jest to pêcherz ró¿nej wielkoœci umiejscowiony w p³ucach lub w¹trobie,
zawiera zawsze du¿¹ liczbê protoskoleksów przyczepionych do œciany pêcherza,
zawiera tak¿e torebki lêgowe ze skoleksami, a nawet protoskoleksy zawieszone
w p³ynie pêcherza. Zazwyczaj pêcherz (larwa tasiemca) na w¹trobie lub w p³ucach
œrednicy kilku centymetrów, klasyfikowany jest przez pracowników WIS jako b¹blo-
wiec, a w³aœciwie jest to w¹gier – larwa tasiemca Taenia hydatigena.

£atwiejsze do stwierdzenia w miêœniach tuszy s¹ w³oœnie. W badaniach rutyno-
wych miêsa nie okreœla siê gatunku Trichinella, tylko obecnoœæ larw we w³óknach
miêœniowych. W kraju u œwiñ i dzików wystêpuj¹ najczêœciej Trichinella spiralis i T.
britovi.

Obecnoœæ zmian chorobowych powodowanych przez paso¿yty w tuszy, a wczeœ-
niej u ¿yj¹cego zwierzêcia, prowadzi do okreœlonych strat. Na problem strat paso¿yto-
pochodnych profesor Tarczyñski zwróci³ uwagê ju¿ w latach siedemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku [28, 29]. Z wielu prac wspomnianego autora wynika, ¿e straty
powodowane inwazj¹ paso¿ytów u zwierz¹t mo¿na podzieliæ na wymierne i niewy-
mierne. Te ostatnie, to wp³yw paso¿yta i jego produktów przemiany materii na po-
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wstawanie zaburzeñ wielu uk³adów ¿ywiciela, np. obni¿enie rozrodu, podatnoœæ na
inne choroby, zmniejszenie jakoœci produktów pochodzenia zwierzêcego itp. Chcê
przy tej okazji zwróciæ uwagê na stale rosn¹ce nak³ady niezbêdne do wytworzenia
miêsa i mleka. S¹ one znacznie wiêksze u zwierz¹t dotkniêtych inwazj¹ paso¿ytów.
Tarczyñski [29] podaje, ¿e do wyprodukowania 1 kg miêsa potrzeba 20–30 tysiêcy
litrów wody. A woda jak wiadomo, staje siê z ka¿dym rokiem towarem deficytowym.
Nale¿y zadbaæ, aby zu¿ywaæ jej jak najmniej.

Omówienie paso¿ytów

Paso¿yty i ich formy rozwojowe na produktach pochodzenia zwierzêcego, to tak¿e
larwy muchówek – g³ównie muchy zielonej, niebieskiej, œcierwicy, a nawet muchy
domowej. Owady te i ¿eruj¹ce na miêsie larwy, nie tylko niszcz¹ i zanieczyszczaj¹
produkty pochodz¹ce od ubitych zwierz¹t, ale s¹ te¿ Ÿród³em wielu patogenów – np.
bakterii i wirusów.

Z uwagi na przewlek³y przebieg chorób paso¿ytniczych, a tak¿e nietypowe obja-
wy kliniczne, nie zawsze hodowcy zwierz¹t i lekarze weterynarii dostrzegaj¹ wp³yw
inwazji na jakoœæ produktów pochodzenia zwierzêcego. Spoœród wielu grup paso-
¿ytów niektóre wystêpuj¹ czêœciej, a inne rzadziej, jedne z nich powoduj¹ wymierne
straty, a przy innych strat nie udaje siê wyliczyæ. S¹ te¿ inwazje, które prowadz¹ do
wybuchu epidemii koñcz¹cej siê zejœciem œmiertelnym cz³owieka, a inne szkodz¹ mu
w nieznacznym stopniu. Postaram siê zasygnalizowaæ ten problem i przybli¿yæ
dostêpne informacje na temat obecnoœci paso¿ytów oraz ich form rozwojowych
w produktach pochodzenia zwierzêcego.

Giargioza. Form¹ inwazyjn¹ paso¿yta Giargia lamblia s¹ cysty. Postacie te,
bardzo czêsto z py³em lub kurzem dostaj¹ siê do ¿ywnoœci. Giargioza wystêpuje
g³ównie u dzieci przebywaj¹cych w domach dziecka, na koloniach i obozach. Uznaje
siê j¹ za chorobê brudnych r¹k; mo¿e przenosiæ siê te¿ na ludzi od zwierz¹t domowych
i dzikich. Czêsto wystêpuje u psów i kotów oraz ich w³aœcicieli, a tak¿e u ma³p
i u ciel¹t [15].

Pe³zakowica. Paso¿ytem tym zara¿onych jest na œwiecie oko³o 10% populacji.
Wywo³uje j¹ g³ównie Entamoeba histolitica i E. dispar. Jest jedn¹ z chorób najczêœ-
ciej, poza schistomonadoz¹ i malari¹, powoduj¹cych œmieræ ludzi. Zara¿enie nastê-
puje drog¹ pokarmow¹ poprzez zjedzenie cysty. Formy rozwojowe tych paso¿ytów
wystêpuj¹ na produktach spo¿ywczych. W przenoszeniu inwazyjnych postaci pier-
wotniaka bior¹ udzia³ muchy [3].

Kryptosporidioza. Form¹ inwazyjn¹ Cryptosporidium sp. s¹ oocysty. Zara¿enie
nastêpuje drog¹ pokarmow¹, rzadziej przez uk³ad oddechowy. Kryptosporidioza
wystêpuje u wielu zwierz¹t hodowlanych, np. u ptaków grzebi¹cych, byd³a, psów,
kotów, koni, a tak¿e u zwierz¹t laboratoryjnych, takich jak myszy, szczury i œwinki
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morskie. Choroba ma charakter œrodowiskowy z mo¿liwoœci¹ transmisji ze zwierz¹t
na cz³owieka [16].

Sarkocystoza. Sarkocystis sp. jest kosmopolitycznym paso¿ytem. Najczêœciej
wystêpuje u œwiñ i dzikich kaczek. Formy rozwojowe tego pierwotniaka wystêpuj¹
w postaci cyst w miêœniach szkieletowych zwane cystami (cewami Mischera).
Umiejscawiaj¹ siê one we w³óknach miêœniowych w kszta³cie wrzecionowatych
form. Ich wnêtrze podzielone jest na szereg komór zawieraj¹cych trofozoity. Zara¿e-
nie zwierz¹t nastêpuje drog¹ pokarmow¹ po spo¿yciu sporocyst. Poœmiertnie (cewy
Mischera) stwierdza siê we wszystkich miêœniach szkieletowych u œwiñ, a u kaczek
g³ównie w miêœniach piersi. Cysty s¹ szarobia³e i maj¹ d³ugoœæ kilku milimetrów.
Przy du¿ej inwazji paso¿yta dochodzi do zmian w miêœniach, s¹ one szkliste i nie
nadaj¹ siê do spo¿ycia. Postaciami inwazyjnymi Sarcocystis s¹ sporozoity w oocys-
tach, rzadziej bradyzoity w sarkocystach miêœni zwierz¹t, g³ównie œwiñ i dzikiego
drobiu. Inwazja u cz³owieka mo¿e powodowaæ zaburzenia ze strony przewodu
pokarmowego [1, 10, 16].

Toksoplazmoza. Zara¿enie nastêpuje drog¹ pokarmow¹. Z pokarmem pochodze-
nia zwierzêcego mog¹ dostaæ siê do przewodu pokarmowego cz³owieka bradyzoity
Toxoplasma gondi wystêpuj¹ce w cystach, lub tachyzoity z pseudocyst, albo sporo-
cyst z ka³u kota – bêd¹cego ostatecznym ¿ywicielem Toxoplasma gondi. Najczêœciej
do zara¿enia cz³owieka dochodzi poprzez zjedzenie pseudocyst bradyzoitów lub
tachyzoitów wystêpuj¹cych w miêsie ¿ywicieli poœrednich, g³ównie drobiu, owiec,
byd³a i œwiñ [16, 26].

Balantidioza. �ród³em zara¿enia dla cz³owieka s¹ cysty Balantidium coli wyda-
lane przez œwinie, a wystêpuj¹ce na produktach spo¿ywczych lub na rêkach obs³ugi.
Inwazjê Balantidium stwierdza siê najczêœciej u ludzi hoduj¹cych trzodê chlewn¹,
g³ównie maciory [10, 16].

Fascioloza. Dzia³anie chorobotwórcze motylicy w¹trobowej (Fasciola hepatica)
wykazuj¹ zarówno imaginalne jak i larwalne postacie paso¿yta. Po zara¿eniu, larwy
przedostaj¹ siê do jamy otrzewnej g³ównie przez œcianê jelita cienkiego, a nastêpnie
wnikaj¹ do w¹troby, gdzie najpierw dr¹¿¹ korytarze w mi¹¿szu, aby nastêpnie osiedliæ
siê przewodach ¿ó³ciowych. Wêdrówka i przebywanie motylic w przewodach ¿ó³cio-
wych prowadzi do powstania stanów zapalnych w¹troby. Uszkodzone w czasie
wêdrówek larw naczynia krwionoœne to miejscowe wynaczynienia krwi, a nawet
krwawienia do jamy brzusznej. Wêdruj¹ce, a póŸniej osiad³e w mi¹¿szu i przewodach
¿ó³ciowych motylice powoduj¹ stany zapalne w¹troby, dochodzi do jej zwyrodnienia,
a nastêpnie marskoœci. Dzia³anie mechaniczne przywr i produktów ich przemiany
materii prowadzi do ogólnych zaburzeñ organizmu, a w wyniku toksycznego dzia³a-
nia przywr na ¿ywiciela dochodzi do obni¿enia jakoœci tuszy. Najbardziej widocznym
uszkodzeniem powodowanym przez motylice u byd³a s¹ zmiany w mi¹¿szu w¹troby
i przewodach ¿ó³ciowych. Uszkodzona przez motylicê w¹troba nie nadaje siê do
spo¿ycia [10, 22].
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Dikrocelioza. Przywry te (Dicrocoelium dendriticum) nie s¹ tak patogenne jak
motylica w¹trobowa. W³aœciwym jej ¿ywicielem s¹ owce. Aby wyst¹pi³y objawy
kliniczne i zmiany anatomopatologiczne w w¹trobie, musi wnikn¹æ do organizmu
owcy kilkaset, a nawet kilka tysiêcy metacerkarii – inwazyjnych form paso¿yta.
Obecnoœæ larw, a póŸniej doros³ych przywr w przewodach ¿ó³ciowych w¹troby
prowadzi do jej powiêkszenia, stanu zapalnego, zwyrodnienia i przerostu nab³onka
przewodów ¿ó³ciowych. Uszkodzona przez D. dendriticum w¹troba nie nadaje siê do
spo¿ycia [5].

Paramfistomatoza. Przywry zasiedlaj¹ ¿wacz. Wêdruj¹ce i m³odociane postacie
Paramphistomum spp. powoduj¹ zmiany zapalne w b³onie œluzowej dwunastnicy –
zapalenie nie¿ytowe lub krwiotoczne. Doros³e przywry zasiedlaj¹ce ¿wacz s¹ mniej
patogenne. Przyczepione do fa³dów ¿wacza czêœciowo uszkadzaj¹ je, prowadz¹c
m.in. do zanikowego lub przerostowego zapalenia. Inwazja tej przywry u byd³a jest
powodem ogólnego os³abienia organizmu i znacznych zaburzeñ przemiany materii,
przedk³ada siê to na wiêksz¹ podatnoœæ na choroby przewodu pokarmowego i zmniej-
szon¹ wydajnoœæ mleka oraz przyrosty masy cia³a [10].

Bruzdog³owiec szeroki (Diphyllobothrium latum). Tasiemiec ten wystêpuje
u ludzi zamieszkuj¹cych rejony, gdzie ryby s³odkowodne zjadane s¹ w du¿ych iloœ-
ciach na surowo. Za powstanie i utrzymanie siê ognisk tej choroby odpowiedzialni s¹
g³ównie ludzie. Choruj¹ te¿ na terenach endemicznych psy, koty, a czasem i inne
zwierzêta od¿ywiaj¹ce siê surowymi rybami. W Polsce inwazja D. latum wystêpuje
bardzo rzadko, a jeœli wyst¹pi to dotyczy osób, które w pewnym okresie swojego ¿ycia
przebywa³y na terenie endemicznym i od¿ywia³y siê rybami. Pojedyncze przypadki
difilobotriozy wystêpuj¹ u rybaków, wêdkarzy lub ich rodzin [14].

Taenia solium. Wystêpowanie tego tasiemca u ludzi Polsce i Europie w ostatnich
latach znacznie obni¿y³o siê. Wp³yw ma znaczna poprawa warunków sanitarnych,
urzêdowy obowi¹zek badania poubojowego œwiñ oraz „zamkniêty” chów trzody
chlewnej. W Polsce stwierdza siê rocznie zaledwie kilka przypadków w¹grzycy
u œwiñ i tasiemczycy u ludzi. Choroba ta stanowi nadal powa¿ny problem w wielu
krajach Azji, po³udniowej i œrodkowej Ameryki, a tak¿e Afryki i w Indiach. W Polsce
obni¿y³o siê znacznie zara¿enie œwiñ larwami tasiemca uzbrojonego, np. w latach
1996–1997 wynosi³o 0,0003%. Najwiêcej zara¿onych œwiñ by³o w by³ym woje-
wództwie radomskim i pilskim. W rejonach, gdzie ternioza ludzi wystêpuje ende-
micznie, w¹grzyca œwiñ mo¿e siêgaæ nawet 25% [14].

Taenia saginata. Endemiczne ogniska w¹grzycy byd³a i tasiemczycy u ludzi
przypisane s¹ do rejonów, gdzie hoduje siê du¿o byd³a i spo¿ywa na surowo lub
pó³surowo spore iloœci wo³owiny. Ludzie zara¿aj¹ siê tasiemcem zjadaj¹c surowe lub
pó³surowe miêso lub wyroby od zwierz¹t z w¹grzyc¹. Choroba u ludzi i byd³a szerzy
siê, mimo ¿e ka¿da ubita w rzeŸni sztuka byd³a poddawana jest urzêdowemu badaniu.
Byd³o, bêd¹c ¿ywicielem poœrednim, zara¿a siê jajami tasiemca, które do œrodowiska
dostaj¹ siê wraz z odchodami zara¿onych ludzi. Jaja tasiemca z miejsca wydalenia
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ka³u cz³owieka mog¹ byæ przenoszone na du¿e odleg³oœci poprzez œrodki transportu
kolejowego, samochodowego, przez pieszych, np. pielgrzymki, zloty itp. Onkosfery
tasiemca w œrodowisku mog¹ byæ inwazyjne nawet przez 12 miesiêcy. W¹grzyca
w Polsce stanowi powa¿ny problem epidemiologiczny. W latach 1988–1995 stwier-
dzono u byd³a poddanego ubojowi 100 tysiêcy przypadków w¹grzycy. Miejsca gdzie
odnotowano tê inwazjê to tereny wzd³u¿ szlaków komunikacyjnych [14].

Multiceps multiceps. Cenuroza jest chorob¹ owiec, ogranicza siê ona do obec-
noœci larw tasiemca Cenurus cerebralis w ich mózgu. Konfiskaty mózgu i g³ów mog¹
byæ powodem strat ekonomicznych [10].

W¹grzyca sieciowa królików i zajêcy. Wywo³uj¹ larwy tasiemca psiego Taenia
pisiformis. Podczas wêdrówek onkosfer tasiemca z przewodu pokarmowego do
zasiedlenia siê w sieci jelit, najpierw dochodzi do powstania w mi¹¿szu w¹troby
korytarzy wype³nionych krwi¹, a póŸniej jej zapalenia. Uszkodzona w¹troba i zmiany
w sieci prowadz¹ do obni¿enia kondycji zwierz¹t, a w konsekwencji do wymiernych
strat [10].

Cenuroza. Wêdruj¹ce u owiec onkosfery tasiemca Multiceps multiceps powo-
duj¹ zapalenie mózgu i opon mózgowych. W mózgu sekcjonowanych zwierz¹t mo¿na
zauwa¿yæ œlady wêdruj¹cych larw. S¹ to ma³e kanaliki w korze mózgowej oraz naloty
w³óknikowe na oponach. Niekiedy wystêpuj¹ drobne ¿ó³tawe ogniska powsta³e
z obumar³ych larw tasiemca [10].

Echinococus granulosus. B¹blowica wywo³ana inwazj¹ E. granulosus jest bardzo
groŸn¹ zoonoz¹ paso¿ytnicz¹. W rozwoju tego tasiemca w œrodowisku leœnym bior¹
udzia³ zwierzêta dzikie, natomiast w obejœciu gospodarstwa domowego g³ównie owce.
W rejonach endemicznych psy mog¹ byæ zara¿one E. granulosus nawet w 20–30%.
W³aœciwym ¿ywicielem poœrednim tego tasiemca wœród zwierz¹t domowych s¹ owce.
Ekstensywnoœæ ich zara¿enia w niektórych rejonach mo¿e siêgaæ nawet 30%, a œwiñ
oko³o 10%. W Polsce echinokokoza wystêpuje ogniskowo. Psy pasterskie i wiejskie s¹
bardzo czêsto zara¿one, poniewa¿ maj¹ sta³y dostêp do odpadów zawieraj¹cych larwy
tasiemca. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku zarejestrowano w Polsce
23 przypadki b¹blowicy, a na prze³omie 2000/2001 r. – 38 [9, 21].

Spoœród ludzi, najwra¿liwsze na zara¿enie s¹ dzieci. Zaraziæ siê mog¹ tasiemcem
od psów, na sierœci których mog¹ wystêpowaæ jaja lub cz³ony tego tasiemca.

Ascaris suum. Glista œwiñ jest sta³ym paso¿ytem trzody chlewnej hodowanej
w drobnych gospodarstwach, wystêpuje te¿ u warchlaków w ma³ych tuczarniach.
Zara¿enie nastêpuje poprzez zjedzenie inwazyjnych jaj. Du¿e skupiska jaj A. suum
mo¿na stwierdziæ na wybiegach, w glebie ogrodowej i w œció³ce. Jaja glisty s¹
odporne na czynniki œrodowiska. Wêdrówka larw do w¹troby, a nastêpnie do p³uc,
a tak¿e uszkodzenia œciany jelit przynosz¹ powa¿ne straty. Uszkodzone przez wêdru-
j¹ce larwy narz¹dy nie nadaj¹ siê do spo¿ycia. Straty, jakie ponosi gospodarka
narodowa z powodu glistnicy, s¹ du¿e. Czêsto k³êby glist s¹ powodem zaczopowania
œwiat³a jelita, a nawet jego pêkniêcia [13].
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W³oœnica. Jest typow¹ zoonoz¹ paso¿ytnicz¹. Epidemiologia choroby jest z³o¿o-
na z powodu kr¹¿enia nicienia w ró¿nych œrodowiskach synantropijnych – przyzagro-
dowe i wolnej przyrody, szczególnie te ostatnie, stanowi g³ówny rezerwuar inwazji.
W œrodowisku cz³owieka Trichinell¹ zara¿one s¹ œwinie, koty, psy, hodowlane zwie-
rzêta futerkowe oraz gryzonie. Natomiast w œrodowisku przyrodniczym ¿ywicieli
tego paso¿yta jest bardzo du¿o. W rejonach o klimacie zimnym s¹ m.in. niedŸwiedzie,
foki, lisy polarne, wilki, a w umiarkowanym dziki i dzikie miêso¿erne. W szerzeniu
siê inwazji T. spiralis w œrodowisku bior¹ udzia³ tak¿e drobne gryzonie i ptaki [23].

W³oœnica wystêpuje najczêœciej w postaci ognisk endemicznych. Zachorowanie
ludzi na w³oœnicê stwierdza siê g³ównie w krêgach rodzinnych. Zwi¹zane to jest
z ubojem domowym œwiñ i brakiem badania miêsa. S¹ to najczêœciej ogniska ma³e,
o intensywnoœci inwazji bardzo du¿ej i ciê¿kim przebiegu choroby. W³oœnica w du-
¿ych ogniskach endemicznych ma na ogó³ ³agodniejszy przebieg z powodu rozpro-
szenia inwazyjnych larw wœród znacznie wiêkszej populacji. Solenie, peklowanie,
wêdzenie i parzenie miêsa nie zabezpiecza przed inwazj¹, jednak ³agodzi przebieg
choroby w œrodowisku endemicznym [2].

Obecnie wyró¿nia siê 7 gatunków Trichinella: T. spiralis, T. britovi, T. nelsoni,
T. murelli i dwa gatunki niewytwarzaj¹ce torebki – T. pseudospiralis, T. papue oraz
trzy typy genetyczne niemaj¹ce jeszcze ustalonej pozycji taksonomicznej. Ostatnio
opisany zosta³ typ genetyczny nieotarbiaj¹cy siê u krokodyla nilowego [7]. Ma³o
znanym Ÿród³em inwazji w³oœnicy, czêsto kontrowersyjnym, s¹ zwierzêta trawo¿erne
– konie, owce, kozy, renifery, wielb³¹dy i nutrie. Do zara¿enia tych zwierz¹t dochodzi
poprzez skarmianie paszy zanieczyszczonej mechanicznie larwami Trichinella lub
zjadanie karmy zawieraj¹cej rozk³adaj¹ce siê gryzonie [6, 24].

W epidemiologii w³oœnicy nale¿y zwróciæ uwagê na psy – s¹ to zwierzêta kr¹¿¹ce
pomiêdzy biotopem cz³owieka i wolnej przyrody.

W Polsce w latach 1990–1999 stwierdzono 1978 przypadków w³oœnicy u ludzi,
najwiêcej po 711 w 1992 r. W³oœnica ludzi w Polsce wystêpuje wy³¹cznie w rejonach
endemicznych. �ród³em inwazji g³ównie jest miêso dzików, a rzadziej œwiñ. W Polsce
u ludzi stwierdza siê najczêœciej inwazjê wywo³an¹ T. spiralis – jest to bardzo
patogenny typ w³oœnia krêtego oraz T. britovi, którego inwazja powoduje znacznie
³agodniejszy przebieg choroby [8].

Mucha zielona (Lucilia sericata). Jaja tego owada sk³adane s¹ na miêsie, w ro-
piej¹cych ranach niekiedy w naturalnych otworach cia³a zwierz¹t i ludzi. Wylêgaj¹ce
siê z jaj larwy powoduj¹ muszyce skórne, jelitowe, uk³adu moczowo-p³ciowego.
Owad doros³y mo¿e byæ przenosicielem wielu patogenów, np. bakterii, wirusów
i pierwotniaków oraz jaj robaków. Rozwijaj¹ce siê na miêsie larwy przynosz¹
powa¿ne straty [4].

Mucha plujka (Calliphora vicina). Mucha od¿ywia siê produktami miêsnymi.
Na miêsie rozwijaj¹ siê te¿ larwy, które zanieczyszczaj¹ je swoimi wydalinami.
Samice sk³adaj¹ te¿ jaja w pobli¿u naturalnych otworów cia³a zwierz¹t. Wylêgaj¹ce
siê z jaj larwy powoduj¹ muszyce. Larwy mog¹ wystêpowaæ te¿ w ranach skóry,
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uszkodzonych miêœniach, a nawet jelitach i powodowaæ muszyce. Muchy te wraz
z larwami czêsto ¿eruj¹ na zw³okach zwierz¹t [4].

Scierwica du¿a (Wohlfahrtia sp.). Samice tej muchy rodz¹ larwy. Sk³adaj¹ je
najczêœciej w pobli¿u oczu, uszu, nosa. Larwy mog¹ wnikaæ do miêœni. Zaatakowane
przez larwy miêœnie i tkanka podskórna nie nadaje siê do spo¿ycia. S¹ to byæ mo¿e
rzadkie przypadki muszyc, ale stanowiæ mog¹ obni¿enie przydatnoœci miêsa do
spo¿ycia lub byæ powodem jego konfiskaty [4].

Gzawica byd³a. Zmiany chorobowe powodowane s¹ przez wêdruj¹ce, a póŸniej
rosn¹ce pod skór¹ grzbietu larwy Hypoderma bovis. Najpowa¿niejsze zmiany chorobo-
we wystêpuj¹ w okresie pobytu larw pod skór¹. Guzy gza w pierwszej fazie rozwoju s¹
s³abo wyczuwalne, a póŸniej mog¹ mieæ rozmiary du¿ej œliwki. Niektóre larwy pod
skór¹ grzbietu obumieraj¹ i s¹ przyczyn¹ stanów zapalnych skóry i tkanki podskórnej, a
nawet miêœni grzbietu. Uszkodzenia skóry i miêœni przynosz¹ du¿e straty [10].

Giez owczy. Oestrus ovis sk³ada larwy do otworów nosa. Czêœæ z nich rozwija siê
w jamie nosowej, niektóre wnikaj¹ przez koœæ sitow¹ do mózgu. W miejscach
wystêpowania larw dochodzi do stanów zapalnych b³ony œluzowej, a w miejscu
przyczepienia powstaj¹ kraterowate zag³êbienia. Straty u owiec dotycz¹ g³ównie
g³owy, s¹ te¿ przyczyn¹ obni¿enia iloœci pozyskiwanego miêsa [10].

Podsumowanie

Aby ochroniæ zwierzêta domowe od inwazji paso¿ytów i ograniczyæ wystêpowa-
nie postaci doros³ych oraz rozwojowych, nale¿y obj¹æ sta³¹ opiek¹ weterynaryjn¹
zarówno ¿ywicieli ostatecznych jak i poœrednich. Nale¿y przede wszystkim zaostrzyæ
procedury uboju zwierz¹t, przechowywanie produktów pochodzenia zwierzêcego,
a tak¿e, co wydaje siê bardzo wa¿ne, rejestrowaæ wszystkie przypadki wykrytych
zmian, analizowaæ je w odpowiednich gremiach lekarsko-weterynaryjnych i adminis-
tracyjnych, prowadziæ sta³¹ opiekê zdrowotn¹, a tak¿e poprawiaæ sposoby chowu
i utrzymania zwierz¹t oraz warunki sanitarne ¿ycia ludzi i zwierz¹t.

Z uwagi na specyfikê inwazji paso¿ytniczych u zwierz¹t, a tak¿e skomplikowane
cykle rozwojowe, trudno ca³kowicie wyeliminowaæ wystêpowanie chorób inwazyj-
nych, nie mniej dobra organizacja wielu s³u¿b zwi¹zanych z chowem zwierz¹t,
nadzorem weterynaryjnym, ubojem, przechowywaniem i dystrybucj¹ produktów
pochodzenia zwierzêcego mo¿e ograniczyæ straty, a tak¿e ochroniæ ludzi przed
wyst¹pieniem chorób odzwierzêcych.
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Parasites and their developmental forms

in the food of animal origin

Key words: parasites, meat, parasitic diseases

Summary

Paper presents the parasitic invasions most often occurring in animals and
affecting quality of the food of animal origin. Difficulties in identification of some
development forms of parasites were also described. Parasitic diseases making
potential risk for human health were arranged from protozoa to insects, giving the
etiological factor, type and site of anatomicopathological lesions. To protect the
animals against parasite invasions, to prevent the losses and, first of all, to reduce the
morbidity of human, the procedure of slaughtering and meat storage should be
sharpened as well as cases of detected lesions registered; improving of animal
breeding manner and human living conditions are also necessary.
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Wstêp

W czasach intensywnej produkcji zwierzêcej (roczna œwiatowa produkcja miêsa
ponad 250 mln ton) trudno jest znaleŸæ produkt ¿ywnoœciowy nie zawieraj¹cy ¿ad-
nych pozosta³oœci pestycydów, leków weterynaryjnych czy pozbawiony substancji
zwi¹zanych ze ska¿eniami œrodowiska (metale ciê¿kie, dioksyny). Jednym z podsta-
wowych dzia³añ zapewniaj¹cych bezpieczn¹ jakoœæ ¿ywnoœci jest sta³a kontrola
obecnoœci substancji szkodliwych [23, 24]. Dodatkowo presjê w kierunku prowa-
dzenia regularnych badañ pozosta³oœci chemicznych wywo³uj¹ g³oœne w ostatnich
latach przypadki ska¿eñ ¿ywnoœci: dioksynami – Belgia, nitrofenem – Niemcy,
chloramfenikolem – Chiny [11, 16, 18].

Postêpy Nauk Rolniczych nr 2/2008: 49–59

* Referat przedstawiony na seminarium naukowym pt. „Badania nad bezpieczeñstwem
¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego oraz pasz. Stan aktualny i perspektywy”, zorganizo-
wanym przez Wydzia³ Nauk Rolniczych, Leœnych i Weterynaryjnych PAN oraz Komitet
Nauk Weterynaryjnych PAN w Warszawie, 22.10.2007 r.
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ska-Dmytrow, Tomasz Œniegocki, Ma³gorzata Olejnik, Iwona Matraszek-¯uchowska,
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Charakterystyka programu badañ pozosta³oœci

W krajach Unii Europejskiej obowi¹zuj¹ jednolite zasady organizowania i prowa-
dzenia badañ kontrolnych pozosta³oœci w tkankach zwierz¹t i ¿ywnoœci pochodzenia
zwierzêcego, które ujête s¹ w Dyrektywie Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996
roku oraz w unormowaniach zwi¹zanych, takich jak Dyrektywa Rady 96/22/WE (dot.
zakazu stosowania substancji o dzia³aniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-ago-
nistycznym) i Decyzje Komisji 97/747/WE (dot. iloœci i czêstotliwoœci pobierania
próbek), 98/179/WE (dot. procedur zwi¹zanych z pobieraniem i przechowywaniem
próbek oraz funkcjonowaniem laboratoriów), 2002/657/WE (dot. kryteriów anali-
tycznych dla metod i interpretacji wyników badañ) [1, 2, 3, 7, 8]. Koniecznoœæ
prowadzenia takich badañ wynika równie¿ z Rozporz¹dzenia Rady i Parlamentu
Europejskiego 2004/882/WE dotycz¹cego urzêdowej kontroli ¿ywnoœci i pasz.

W Polsce podstaw¹ prawn¹ do prowadzenia kontroli pozosta³oœci w ¿ywnoœci
pochodzenia zwierzêcego zgodnie z Dyrektyw¹ Rady 96/23/WE jest Rozporz¹dzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006 r. [13].

Zasadnicza zmiana w nowym systemie badañ pozosta³oœci to inna strategia
pobierania próbek (odejœcie od losowego pobierania próbek) i istotne przesuniêcie
w kierunku badañ na obecnoœæ substancji o charakterze anabolicznym oraz pozosta-
³oœci leków weterynaryjnych. Obecnie program kontroli pozosta³oœci musi byæ ukie-
runkowany na ujawnienie istniej¹cego zagro¿enia wystêpowania pozosta³oœci w ¿yw-
noœci pochodzenia zwierzêcego w gospodarstwach, rzeŸniach, mleczarniach oraz
innych zak³adach przetwarzaj¹cych i wytwarzaj¹cych ¿ywnoœæ.

W 2004 roku weterynaryjny krajowy program badañ kontrolnych pozosta³oœci
w tkankach zwierz¹t i ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego zosta³ uznany za zgodny
z Dyrektyw¹ Rady 96/23/WE i zatwierdzony przez Uniê Europejsk¹ Decyzj¹ Komisji
2004/449/WE [4]. Za realizacjê programu badañ pozosta³oœci odpowiedzialne jest
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Inspekcja Weterynaryjna. Nale¿y jednak
wyraŸnie podkreœliæ, ¿e od samego pocz¹tku prowadzenia tego rodzaju badañ w Polsce,
to jest od blisko 40 lat, Pañstwowy Instytut Weterynaryjny-Pañstwowy Instytut Badaw-
czy (PIWet-PIB) w Pu³awach pe³ni rolê koordynatora, a od 5 lat równie¿ Krajowego
Laboratorium Referencyjnego. Za³o¿enia programu badañ pozosta³oœci, jego plan
opracowywane s¹ w PIWet-PIB w Pu³awach, zatwierdzane do realizacji przez G³ów-
nego Lekarza Weterynarii, a nastêpnie akceptowane przez Komisjê Europejsk¹. Rów-
nie¿ wyniki badañ pozosta³oœci chemicznych s¹ opracowywane w PIWet-PIB w Pu³a-
wach i przekazywane do G³ównego Lekarza Weterynarii oraz Komisji Europejskiej.

Badania kontrolne pozosta³oœci realizowane s¹ w Zak³adzie Farmakologii i Tok-
sykologii oraz w Zak³adzie Higieny ¯ywnoœci Pochodzenia Zwierzêcego PIWet-PIB
w Pu³awach (laboratoria referencyjne) i 8 Zak³adach Higieny Weterynaryjnej (ZHW
Bia³ystok, Gdañsk, Katowice, £ódŸ, Olsztyn, Poznañ, Warszawa, Wroc³aw). Wa¿-
nym elementem prowadzonych badañ jest zapewnienie jakoœci i wiarygodnoœci
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Tabela 1. Wykaz grup zwi¹zków i zwi¹zków objêtych programem badañ kontrolnych

Grupa zwi¹zków Zwi¹zek

Grupa A – Substancje wykazuj¹ce dzia³anie anaboliczne oraz substancje, których stosowanie
u zwierz¹t jest niedozwolone

A 1 Stilbeny, pochodne stilbenów
oraz ich sole i estry

dietylostilbestrol, dienestrol, hexestrol

A 2 Substancje tyreostatyczne tiouracyl, tapazol, metylotiouracyl, propylotiouracyl, fenylotiouracyl

A 3 Sterydy 19-nortestosteron, trenbolon, estradiol, testosteron, octan medro-
ksyprogesteronu, metylotestosteron, etynyloestradiol, boldenon,
metylobodenon, stanozolol, octan megestrolu, octan chlormadinonu

A 4 Laktony kwasu
rezorcylowego, w tym zeranol

metabolity zeranolu

A 5 Beta-agoniœci klenbuterol, salbutamol, mabuterol, mapenterol, terbutalin

A 6 Substancje farmakologicznie
czynne, które s¹ okreœlone w
za³¹czniku nr 4 Rozporz¹dzenia
Komisji 2377/90/WE

metabolity nitrofuranów (AMOZ, AOZ, SEM, ADH), nitrofurany
(furazolidon, nitrofurantoina, nitrofurazon, furaldaton),
chlorpromazyna, metronidazol, dimetridazol, ronidazol, metabolity
nitroimidazoli (HMMNI, MNZOH), chloramfenikol

GRUPA B – Produkty lecznicze, w tym substancje niedozwolone, które mog³y byæ u¿yte do
celów weterynaryjnych, zanieczyszczenia chemiczne oraz inne zanieczyszczenia

B 1 Substancje przeciwbakteryjne,
w tym antybiotyki, sulfonamidy,
chinolony

sulfametazyna, sulfamerazyna, sulfadimetoksyna, sulfadiazyna,
sulfametoksazol, sulfametoksypirydazyna, sulfatiazol, sulfacetamid

B 1 Fluorochinolony enrofloksacyna

B 1 Tetracykliny chlorotetracyklina, doksycyklina, oksytetracyklina, tetracyklina

B 1 Streptomycyna streptomycyna

B 1 Penicyliny amoksycyklina, ampicylina

B 2 Inne produkty lecznicze

B 2 a Leki przeciwrobacze

B 2 a Makrocykliczne laktony iwermektyna, abamektyna, doramektyna, eprinomektyna, moksydektyna

B 2 a Benzoimidazole albendazol, fenbendazol, flubendazol, kambendazol, mebendazol,
oksfendazol, tiabendazol, triklabendazol

B 2 b Kokcydiostaty kiamprolium, halofuginon, maduramycyna, nikarbazyna, robenidyna,
salinomycyna, semduramycyna, narazyna, monenzyna, lazalocyd

B 2 c Karbaminiany i pyretroidy deltametryna, cypermetryna, permetryna, fluwalinat, karbaryl, propoksur

B 2 d Neuroleptyki azaperon, karazolol

B 2 e Niesterydowe leki
przeciwzapalne (NLPZ)

diklofenak, fluniksyna, 5-hydroksyfluniksyna, fenylobutazon,
4-metylaminoantypiryna, meloksykam, oksfenylobutazon,
karprofen, kwas tolfenamowy, wedaprofen

B 2 f Kortykosteroidy betametazon, deksametazon, flumetazon, metyloprednizolon,
prednizolon, triamcinolonu acetonid

B 2 f Akarycydy amitraza

B 3 Zanieczyszczenia chemiczne i inne zanieczyszczenia

B 3 a Pestycydy chloroorganiczne
i polichlorowane bifenyle (PCB)

DDT i metabolity, �, �, �-HCH, HCB, aldryna, dieldryna, endryna,
heptachlor, hept. epoksyd, chlordan, bromopropylat, PCB 28, PCB
52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180

B 3 b Pestycydy
fosforoorganiczne

dichlorfos, fenchlorfos, trichlorfon, paration, metyloparation,
chlorpiryfos, diazynon, chlorfenwinfos, kumafos

B 3 c Pierwiastki toksyczne Pb – o³ów, Cd – kadm, Hg – rtêæ, As – arsen

B 3 d Mikotoksyny ochratoksyna A, aflatoksyna M1

B 3 e Barwniki zieleñ malachitowa i leukomalachitowa
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stosowanych procedur analitycznych w laboratoriach. PIWet-PIB i wszystkie ZHW
bior¹ce udzia³ w badaniach pozosta³oœci uzyska³y w latach 2004–2005 akredytacjê
w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).

W tym miejscu nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e w stosunku do metod stawiane s¹
coraz wy¿sze wymagania, których wype³nienie mo¿na osi¹gn¹æ tylko przez wprowa-
dzenie nowoczesnych technik analitycznych, np. spektrometrii mas oraz sta³e po-
g³êbianie wiedzy naukowej i praktyki laboratoryjnej analityków. Szczególnie wiele
wysi³ku i zaanga¿owania naukowego Instytutu, a tak¿e laboratoriów ZHW, wymaga³o
dostosowanie procedur analitycznych stosowanych w badaniach pozosta³oœci do
wytycznych zawartych w Decyzji Komisji 2002/657/WE.

Wszystkie substancje analizowane w badaniach pozosta³oœci, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi unormowaniami, s¹ podzielone na grupê Ai grupê B (tab. 1). Do grupy
A zalicza siê substancje wykazuj¹ce dzia³anie anaboliczne oraz zwi¹zki chemiczne,
których stosowanie u zwierz¹t jest niedozwolone. Natomiast grupa B obejmuje
produkty lecznicze, zanieczyszczenia œrodowiskowe, toksyny naturalne i inne
zanieczyszczenia.

Ka¿dego roku, zgodnie z zatwierdzonym planem, Inspekcja Weterynaryjna pobiera
ponad 26 tysiêcy próbek tkanek od œwiñ, byd³a, koni, owiec, drobiu (kury, kurczêta,
indyki, kaczki, gêsi), ryb, królików, zwierz¹t ³ownych oraz mleka krowiego, jaj
i miodu. Jedna pi¹ta tych próbek badana jest w PIWet-PIB w Pu³awach. Plan
pobierania próbek realizowany jest w ramach krajowego programu badañ kontrol-
nych obecnoœci substancji niedozwolonych oraz pozosta³oœci chemicznych, biolo-
gicznych i produktów leczniczych u zwierz¹t i w ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego
w 2007 r. przedstawiono w tabeli 2.

Rozwój nowoczesnych technik analitycznych spowodowa³, ¿e jesteœmy w sta-
nie oznaczaæ wiele zwi¹zków na poziomie mikro- i nanogramów w jednym kilo-
gramie produktu ¿ywnoœciowego. St¹d koniecznoœæ okreœlania wartoœci dopusz-
czalnych, bezpiecznych dla zdrowia cz³owieka. Bowiem samo stwierdzenie obec-
noœci jakiegoœ zwi¹zku w badanej ¿ywnoœci nie mo¿e byæ przyczyn¹ jej dyskwa-
lifikacji (tendencja taka istnieje dla substancji niedozwolonych do stosowania, np.
zwi¹zków rakotwórczych).

Dla wielu substancji stosowanych w trakcie produkcji ¿ywnoœci, w tym leków
weterynaryjnych czy pestycydów, wprowadzono wartoœæ limitowan¹ w postaci naj-
wy¿szej dopuszczalnej pozosta³oœci (ang. maximum residue limit, MRL) wyra¿on¹
w mg kg–1 lub �g kg–1 tkanki lub produktu ¿ywnoœciowego. Wartoœæ MRL jest
ustalana w oparciu o zasady analizy ryzyka, czyli na podstawie danych naukowych
(ocena ryzyka), przy wyznaczaniu której istotnym elementem jest okreœlenie akcepto-
wanego dziennego pobrania substancji (ang. acceptable daily intake).

Obecnoœæ pozosta³oœci weterynaryjnych produktów leczniczych w ¿ywnoœci
reguluje Rozporz¹dzenie Komisji 2377/90/EWG ustanawiaj¹ce wspólnotow¹ proce-
durê dla okreœlania najwy¿szych dopuszczalnych pozosta³oœci leków weterynaryj-
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Tabela 2. Zakres badañ i plan pobierania próbek, 2007 rok

Gatunek Liczba zwierz¹t
ubijanych/produkcja

Liczba zwierz¹t/próbek
grupa A

Liczba zwierz¹t/próbek
grupa B

Byd³o 1.426.765 szt. Razem 5428 (min. 0,4%)

3568 (0,25%)
ferma – 1784 (50%) rzeŸnia – 1784 (50%)

2368 (min. 0,15%)

Œwinie 21.985.532 szt. Razem 10 450 (min. 0,05%)

4398 (0,02%)
ferma – 220 (1 próbka
na 100 000 zwierz¹t)

rzeŸnia – 4178
6675 (min. 0,03%)

Owce/kozy 21.316 szt. Razem 100 (min. 0,05%)

16 (0,01%) 84 (0,04%)

Konie 22.155 szt. Razem 393 (decyzja kraju)

Kurczêta 844.317 ton Razem 4235 (1 próbka na 200 ton)

2115 (50%)
ferma 422 (1/5) rzeŸnia 1693

2120 (min. 50%)

Indyki 138.722 ton Razem 700 (1 próbka na 200 ton)

347 (50%)
ferma 70 (1/5) rzeŸnia 277

353 (min. 50%)

Gêsi 21.232 ton Razem 260 (1 próbka na 200 ton, min. = 200 próbek)

100 (50%)
ferma 20 (1/5) rzeŸnia 80

160 (min. 50%)

Kaczki 7.386 ton Razem 240 (1 próbka na 200 ton, min. = 200 próbek)

100 (50%)
ferma 20 (1/5) rzeŸnia 80

140 (min. 50%)

Ryby 37.700 ton Razem 600 (1 próbka na 100 ton)

130 (1/3) 470 (2/3)

Mleko 11.655.000 ton Razem 2470 (1 próbka na 15.000 ton)

2030 (min. 70%)
grupa A6, B1, B2a, B2e

440 (min. 30%)
grupa B3a, B3b, B3c, B3d

Jaja 420.000 ton Razem 625 (1 próbka na 1000 ton)

395 (min. 70%)
grupa A6, B1, B2b

230 (min. 30%)
grupa B3a, B3c

Króliki 2.641 ton Razem 135 (min. 10 próbek na 300 ton)

34 (min. 30%) 101 (min. 70%)

Zwierzêta
³owne
fermowe

7.000 szt. Razem 100

20 (min. 20%) 80 (min. 70%)

Zwierzêta
³owne

247.215 szt. Razem 180 (grupa B3)

Miód 15.000 ton Razem 250
(100 próbek na pierwsze 3000 ton + 1 próbka na ka¿de nastêpne 300 ton)

180 (min. 50%)
grupa A6, B1, B2c, B2f

70 (min. 50%)
grupa B3a, B3b, B3c

Przywo¿one produkty
pochodzenia zwierzêcego

zgodnie z zaleceniami G³ównego Lekarza Weterynarii

Kontrola pozosta³oœci chemicznych … 53



nych w ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego [5]. Rozporz¹dzenie to w ci¹gu 17 lat
by³o poprawiane i uzupe³niane blisko 130 razy. W chwili obecnej trwaj¹ w Komisji
Europejskiej zaawansowane prace nad wydaniem zupe³nie nowego rozporz¹dzenia,
które uwzglêdni zarówno bezpieczeñstwo konsumentów jak i wiêkszy dostêp produk-
tów leczniczych dla ochrony zdrowia zwierz¹t.

W œwietle Rozporz¹dzenia 2377/90/EWG leki weterynaryjne stosowane u zwie-
rz¹t ¿ywnoœciowych zosta³y podzielone na cztery kategorie i umieszczone w od-
dzielnych za³¹cznikach (I, II, III i IV):
� Za³¹cznik I – substancje, dla których zosta³y wyznaczone najwy¿sze dopuszczalne

pozosta³oœci (MRL);
� Za³¹cznik II – substancje, dla których nie jest konieczne wyznaczenie MRL;
� Za³¹cznik III – substancje, dla których przyjêto tymczasowe wartoœci MRL (do

5 lat);
� Za³¹cznik IV – substancje wycofane ze stosowania u zwierz¹t ¿ywnoœciowych,

brak mo¿liwoœci wyznaczenia MRL (ADI).
Obecnie w krajach Unii Europejskiej jest zakazane stosowanie u zwierz¹t ¿yw-

noœciowych leków, których substancje czynne nie s¹ wymienione w Za³¹cznikach I, II
lub III. Zasada ta dotyczy równie¿ krajów trzecich, które chc¹ eksportowaæ ¿ywnoœæ
na rynek UE.

Dla substancji niedozwolonych do stosowania u zwierz¹t ¿ywnoœciowych Komi-
sja Europejska wprowadzi³a „zamiast MRL” kryterium oparte na wymaganiach
analitycznych – wymagany minimalny poziom oznaczania metody (ang. minimum
required performance limit, MRPL) [3], który, np. dla chloramfenikolu wynosi
0,3 �g kg–1. Wartoœæ MRPL sta³a siê punktem odniesienia do podejmowania decyzji
administracyjnych [9].

Pozosta³oœci pestycydów w ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego reguluje Dyrek-
tywa Rady 86/363/EWG [6], któr¹ odzwierciedla w kraju Rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r. [14] w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych
poziomów pozosta³oœci pestycydów, które mog¹ znajdowaæ siê w œrodkach spo¿yw-
czych lub na ich powierzchni.

Obecnoœæ w ¿ywnoœci zanieczyszczeñ œrodowiskowych, takich jak mikotoksyny,
metale i dioksyny, limituje Rozporz¹dzenie Komisji 2006/1881/WE [12].

Wyniki i omówienie badañ kontrolnych pozosta³oœci

W roku 2006 do badañ pozosta³oœci pobrano 27�565 próbek i tylko 124 próbki
(0,45%) oceniono jako niezgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami (tab. 3). Tak niewiel-
ki odsetek próbek dodatnich pozwala na bardzo korzystn¹ ocenê ¿ywnoœci pocho-
dzenia zwierzêcego w aspekcie zagro¿eñ ze strony niebezpiecznych pozosta³oœci
chemicznych.
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Tabela 3. Zestawienie zbiorcze wyników niezgodnych (non-compliant) wykrytych w Polsce
w 2006 roku w ramach Krajowego Programu Badañ Kontrolnych Pozosta³oœci Chemicznych,
Biologicznych i Leków

Grupa
zwi¹zków

Zwi¹zki wykryte Gatunek Rodzaj próbek Liczba
próbek

A3 19-nortestosteron œwinie mocz 11

A3 17-�-estradiol byd³o surowica 1

A6 metabolity nitrofuranów kaczki miêœnie 1

A6 chloramfenikol byd³o mocz 1

A6 chloramfenikol œwinie miêœnie 1

A6 chloramfenikol drób-kurczêta miêœnie 1

B1 substancje przeciwbakteryjne byd³o miêœnie/nerki 3

B1 substancje przeciwbakteryjne byd³o (suspect) miêœnie/nerki 3

B1 substancje przeciwbakteryjne œwinie miêœnie/nerki 6

B1 substancje przeciwbakteryjne kurczêta miêœnie/w¹troba 7

B1 substancje przeciwbakteryjne kurczêta (suspect) miêœnie/w¹troba 6

B1 substancje przeciwbakteryjne byd³o mleko 6

B1 substancje przeciwbakteryjne byd³o (suspect) mleko 1

B1 sulfonamidy miód miód 3

B1 sulfonamidy miód (suspect) miód 12

B2b lazalocyd kurczêta w¹troba 1

B2b lazalocyd kury jaja 1

B2b lazalocyd kury (suspect) jaja 2

B2b nikarbazyna kurczêta w¹troba 2

B3a pestycydy chloroorganiczne (DDT) kury jaja 1

B3c o³ów zwierzêta ³owne miêœnie 3

B3c o³ów zwierzêta ³owne w¹troba 1

B3c kadm œwinie w¹troba 2

B3c kadm owce w¹troba 2

B3c kadm konie miêœnie 1

B3c kadm zwierzêta ³owne w¹troba 7

B3c kadm zwierzêta ³owne miêœnie 1

B3c kadm ryby (import) miêœnie 1

B3c arsen ryby (import) miêœnie 1

B3c rtêæ zwierzêta ³owne w¹troba 1

B3d ochratoksyna A œwinie nerki 3

B3e zieleñ malachitowa i leukomalachitowa ryby miêœnie 6

B3e zieleñ malachitowa i leukomalachitowa ryby (suspect) miêœnie 13

B3e zieleñ malachitowa i leukomalachitowa ryby (import) miêœnie 12

Razem 124

W Polsce podobnie jak w ca³ej Unii Europejskiej stosowanie zwi¹zków wykazu-
j¹cych dzia³anie anaboliczne w tuczu zwierz¹t rzeŸnych jest zabronione [7]. Kontrola
pozosta³oœci hormonów i tyreostatyków praktycznie nie wykaza³a stosowania tych
zwi¹zków przez hodowców w Polsce. W 2006 roku zbadano 6�672 próbki w kierunku
pozosta³oœci hormonów i tyreostatyków, z których 12 by³o pozytywnych i dotyczy³o

Kontrola pozosta³oœci chemicznych … 55



pochodnych hormonów naturalnych. Przeprowadzone przez Inspekcjê Weteryna-
ryjn¹ postêpowania wyjaœniaj¹ce w gospodarstwach, z których pochodzi³y próbki
niezgodne, nie potwierdzi³y nielegalnego stosowania tych zwi¹zków przez hodow-
ców, co mog³oby wskazywaæ na inn¹ przyczynê pojawienia siê wyników nie-
zgodnych, np. nieprawid³owo pobrane próbki.

W zakresie pozosta³oœci weterynaryjnych produktów leczniczych nie stwierdzono
obecnoœci wiêkszoœci badanych grup leków weterynaryjnych, w tym niedozwolonych
do stosowania w praktyce weterynaryjnej i hodowli (nitrofurany, nitroimidazole,
beta-agoniœci, neuroleptyki, leki przeciwrobacze (benzoimidazole, awermektyny) i leki
przeciwzapalne. Chloramfenikol (niedozwolony do stosowania u zwierz¹t ¿ywnoœcio-
wych antybiotyk) stwierdzono jedynie w 3 próbkach na 2�048 przebadanych. Warto
w tym miejscu przypomnieæ, ¿e w roku 2004 stwierdzono podobn¹ liczbê próbek
z obecnoœci¹ chloramfenikolu (2 próbki) w krajowych produktach ¿ywnoœciowych i 29
próbek niezgodnych (36%) w miodzie importowanym z Chin.

Pozosta³oœci innych leków przeciwbakteryjnych wykryto w 30 próbkach (0,43%)
na 7�046 przebadanych. Pozosta³oœci leków przeciwbakteryjnych to najczêœciej ozna-
czane zwi¹zki w badaniach monitoringowych prowadzonych we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej w roku 2005 w 25
krajach UE ponad 50% wszystkich wyników niezgodnych stanowi³y pozosta³oœci
leków przeciwbakteryjnych, ze wskaŸnikiem 0,21% wyników dodatnich w stosunku
do próbek przebadanych [9].

WskaŸnik ten by³ istotnie wy¿szy dla miodu, w którym pozosta³oœci sulfona-
midów stanowi¹ obecnie powa¿ny problem higieniczno-toksykologiczny. W 163
próbkach miodu badanych w kierunku sulfonamidów pozosta³oœci tych zwi¹zków
oznaczono w 15 próbkach (9,2%).

Stosunkowo niekorzystnie wypada ocena badañ pozosta³oœci zieleni malachito-
wej i jej metabolitu zieleni leukomalachitowej w rybach. Obecnoœæ tych barwników
wykryto w 31 próbkach ryb na 185 przebadanych, z czego po³owa wyników niezgod-
nych dotyczy³a ryb z importu.

Wnikliwa ocena wyników badañ dotycz¹ca zanieczyszczeñ œrodowiskowych
(pestycydy, polichlorowane bifenyle PCB, pierwiastki toksyczne) wskaza³a na
wystêpowanie niskich stê¿eñ tych zwi¹zków, czêsto na poziomie wykrywalnoœci
stosowanych metod analitycznych. Mimo powszechnego stwierdzenia obecnoœci
insektycydów chloroorganicznych (70%) i PCB (50%) ich stê¿enia by³y najczêœciej
na poziomie setnych i tysiêcznych czêœci mg kg–1, co stanowi zaledwie kilka procent
wartoœci limitowanych dla tych zwi¹zków. W roku 2006 tylko w jednej próbce (jaja
kurze) stwierdzono przekroczenie wartoœci limitowanej dla DDT (0,5 mg kg–1

t³uszczu).
Równie¿ niskie by³y stê¿enia o³owiu, kadmu, rtêci i arsenu w miêœniach

badanych zwierz¹t oraz w mleku, jajach i miodzie. Jedynie zawartoœæ o³owiu i kadmu
w w¹trobie zwierz¹t, g³ównie zwierz¹t ³ownych, mog³y budziæ zastrze¿enia hi-
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gieniczno-toksykologiczne. Odsetek wyników niezgodnych u zwierz¹t ³ownych by³
bliski 10%.

Ogólna pozytywna ocena wyników badañ pozosta³oœci zyskuje w pe³ni potwier-
dzenie w aktualnym raporcie Komisji Europejskiej, który dotyczy podobnych progra-
mów realizowanych w 25 krajach Unii Europejskiej [9], a tak¿e w porównaniu
z innymi wynikami badañ monitoringowych [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24].

Podsumowanie

Prowadzone corocznie badania pozosta³oœci chemicznych w ¿ywnoœci pochodzenia
zwierzêcego pozwalaj¹ oceniæ j¹ jako bezpieczn¹ dla konsumenta. Opracowany wete-
rynaryjny krajowy program badañ kontrolnych pozosta³oœci w tkankach zwierz¹t i ¿yw-
noœci pochodzenia zwierzêcego jest na bie¿¹co dostosowywany do wymagañ Komisji
Europejskiej i gwarantuje Polsce pe³ny dostêp do œwiatowych rynków ¿ywnoœci.

Dostosowanie krajowego programu kontroli pozosta³oœci do standardów Unii
Europejskiej to ogromny sukces wszystkich œrodowisk weterynaryjnych zaanga¿o-
wanych w organizacjê i wykonawstwo badañ.
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Control programme of chemical residues
in animal tissues and food of animal origine

– significant element in protection of public health

Key words: food of animal origin, food safety, monitoring of chemical
residues

Summary

This paper presents the general structure and recent results of the Polish veterinary
residue control programme in animal tissues and food of animal origin. The residue
programme is in an agreement with Council Directive 96/23/EC. The residue
examination are performed at the National Veterinary Research Institute in Pulawy
(National Reference Laboratory) and Regional Veterinary Inspection Laboratories
(ZHW) located in Bialystok, Gdansk, Katowice, Lodz, Olsztyn, Poznan, Warsaw and
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Wroclaw. In 2006 more than 27�000 thousand samples have been tested for chemical
residues in all food commodities and only 124 samples were non-compliant.

Regular performance of national veterinary residue control programme indicates
that Polish food of animal origin contains low levels of contaminants and is safe for the
consumers.
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Krajowy system kontroli urzêdowej pasz

jako zasadniczy element zapewnienia
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Produkcja zwierzêca bêd¹c najwy¿szym ekonomicznie dzia³em produkcji rol-
niczej, roœnie systematycznie nie tylko w Polsce, ale w ca³ej Unii Europejskiej.
Notowany jest tak¿e sta³y wzrost spo¿ycia produktów pochodzenia zwierzêcego,
szczególnie widoczny w odniesieniu do mleka, miêsa drobiowego i jaj. Rozwój
gospodarki rynkowej, postêp technologiczny w nowoczesnej produkcji zwierzêcej
stwarza koniecznoœæ nowego spojrzenia na kwestiê zapewnienia bezpieczeñstwa
i jakoœci wyrobu gotowego uzyskiwanego na poszczególnych etapach produkcji [1, 9,
16, 36, 40, 43, 46, 50, 52, 54, 63]. Wynika to z faktu pojawiania siê i coraz ostrzejszego
dostrzegania ró¿nego rodzaju czynników zagro¿eñ typu biologicznego i chemicz-
nego, które maj¹ swoje g³ówne Ÿród³o na etapie produkcji pierwotnej. W szczegól-
noœci dotyczy to produkcji pasz przemys³owych i intensywnego ¿ywienia zwierz¹t
gospodarskich [2, 3, 5, 7, 12, 18, 53, 54].

Sygnalizowane w ostatnich latach zagro¿enia w zakresie bezpieczeñstwa ¿yw-
noœci zwi¹zane z obecnoœci¹ dioksyn, nitrofenu czy narastaniem opornoœci bakte-
ryjnej, o które oskar¿ane by³o miêdzy innymi masowe stosownie antybiotyków jako
stymulatorów wzrostu, spowodowa³y g³êbsze zainteresowanie siê problemami ja-
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koœci i bezpieczeñstwa pasz stosowanych w ¿ywieniu zwierz¹t [23, 29, 70]. Na
pocz¹tku maja 2007 r. s³u¿by amerykañskie – Food and Drug Administration (FDA)
poinformowa³y o stwierdzonych w USA przypadkach zafa³szowania melamin¹ mate-
ria³ów paszowych o wysokiej koncentracji bia³ka. Wykazano tak¿e, ¿e w ten sposób
zafa³szowane produkty znajduj¹ siê na rynku Wspólnoty, w tym tak¿e Polski,
i stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia zwierz¹t oraz ludzi. W tej sytuacji
kontrola obecnoœci substancji niepo¿¹danych w paszach staje siê jednym z podsta-
wowych elementów strategii bezpieczeñstwa ¿ywnoœci i pasz we wszystkich krajach
unijnych, w tym tak¿e w Polsce.

Nale¿y równie¿ wskazaæ na zjawisko kontaminacji surowców i produktów spo-
¿ywczych pochodzenia zwierzêcego czynnikami typu mikrobiologicznego, które
maj¹ swoje Ÿród³o paszowe lub ¿ywieniowe [13, 15, 32, 36, 37, 42, 58]. Wykazano
bowiem, ¿e wystêpowanie w paszach drobnoustrojów chorobotwórczych stwarza
ryzyko ich przeniesienia poprzez zwierzêta na surowce i produkty ¿ywnoœciowe
pochodzenia zwierzêcego, co z kolei zagra¿a zdrowiu oraz ¿yciu cz³owieka [12, 14,
20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 41, 57, 69, 70, 71].

Sta³a ekspozycja zwierz¹t na drobnoustroje licznie wystêpuj¹ce w œrodowisku ich
bytowania i paszy, powoduje produkcjê cytokin prozapalnych, aktywacjê odpowiedzi
ostrej fazy, zu¿ywanie sk³adników od¿ywczych na procesy anaboliczne, resorpcjê
aminokwasów z miêœni i stymulacjê produkcji leptyny. Prowadzi do wzrostu tempera-
tury cia³a, obni¿ania apetytu i przyspieszenia metabolizmu, a w konsekwencji do obni-
¿enia produkcyjnoœci zwierz¹t [8]. Z kolei zanieczyszczenie pasz przez grzyby stwarza
ryzyko powstawania mikotoksykoz, a tak¿e zaka¿eñ grzybiczych i stanów alergii [2, 5,
7, 21, 33]. Jest to szczególnie niebezpieczne, poniewa¿ mikotoksyny mog¹ wykazywaæ
w³aœciwoœci kancerogenne, mutagenne, teratogenne lub estrogenne [17, 18]. U zwierz¹t
powoduj¹ tak¿e zmniejszenie wykorzystania paszy, pogorszenie stanu zdrowia oraz
immunosupresjê. Wœród grup mikroorganizmów chorobotwórczych i saprofitycznych
wa¿nych w higienie pasz wymieniæ nale¿y: pa³eczki z rodzaju Salmonella, bakterie
z rodziny Enterobacteriaceae, bakterie tlenowe, mikroflorê grzybow¹, beztlenowe
laseczki przetrwalnikuj¹ce z rodzaju Clostridium, w tym nale¿¹ce do gatunku C. per-
fringens [6, 19, 26, 34, 35, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 66, 68, 70].

Na wa¿n¹ rolê jakoœci pasz przemys³owych w zapewnieniu bezpieczeñstwa
¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego wskazuje równie¿ sposób zdefiniowania zagro-
¿enia w rozporz¹dzeniu (WE) 178/2002 art. 3 pkt. 14, które brzmi: „zagro¿enie
oznacza czynnik biologiczny, chemiczny lub fizyczny w ¿ywnoœci lub paszy, b¹dŸ
stan ¿ywnoœci lub paszy, mog¹cy powodowaæ negatywne skutki dla zdrowia” [46].
Potencjalna skala zagro¿enia bezpieczeñstwa w ³añcuchu produkcji surowców ¿yw-
noœciowych zwierzêcego pochodzenia jest ogromna, zwa¿ywszy na liczbê hodowa-
nych zwierz¹t i masê zu¿ywanych pasz przemys³owych w ich ¿ywieniu. W okresie
powojennym pierwsze wytwórnie pasz uruchomiono w Polsce ju¿ w 1948 roku, lecz
wyraŸny postêp w produkcji i ¿ywieniu zwierz¹t paszami przemys³owymi dokona³ siê
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w latach siedemdziesi¹tych (6 mln ton w 1975 r.). W roku 2003 i 2004 produkcja ta
wynosi³a odpowiednio: 5,3 i 6,1 mln ton, a przy za³o¿eniu rocznego przyrostu na
poziomie 5–6% w roku 2009 osi¹gnie oko³o 7 mln ton. Drugim Ÿród³em pasz na rynku
krajowym s¹ mieszanki paszowe wytwarzane przez hodowców zwierz¹t z w³asnych
materia³ów paszowych, koncentratów bia³kowych i premiksów. Iloœæ tê ocenia siê na
kolejne 7–8 mln ton, co ³¹cznie daje 12–14 mln ton mieszanek paszowych rocznie. Na
przestrzeni ostatnich lat zmienia³ siê tak¿e asortyment wytwarzanych mieszanek
paszowych, co wynika³o z zapotrzebowania rynku [4]. Obecnie spodziewany jest
wzrost produkcji pasz przemys³owych dla byd³a i trzody chlewnej (4,5% i 26%) oraz
stabilizacja produkcji pasz dla drobiu (70%).

Wystêpuj¹ce zagro¿enia w paszach i na etapie ¿ywienia zwierz¹t gospodarskich,
towarzysz¹ce temu ryzyko, profil oraz skala produkcji w przemyœle paszowym rodz¹
koniecznoœæ podejmowania nowych, systemowych, skoordynowanych dzia³añ w za-
kresie technologii i zarz¹dzania jakoœci¹ [5, 37, 45]. Odpowiedzi¹ na powy¿sze jest
polityka Unii Europejskiej (UE) stale zmierzaj¹ca w kierunku sta³ego doskonalenia
jakoœci i bezpieczeñstwa ¿ywnoœci na wszystkich etapach jej produkcji oraz obrotu,
zgodnie z koncepcj¹ „od pola do sto³u konsumenta” [9, 45, 46]. Potwierdzeniem tego
s¹ wydawane w ostatnich latach przez UE akty prawne maj¹ce odniesienie do ca³ego
³añcucha produkcji ¿ywnoœci, poczynaj¹c od etapu produkcji materia³ów paszowych,
poprzez produkcjê pasz, hodowlê zwierz¹t rzeŸnych, wytwarzanie surowców ¿yw-
noœciowych, a nastêpnie ich przetwarzanie, magazynowanie i dystrybucjê [46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56]. Przepisy te maj¹c charakter horyzontalny, umo¿liwiaj¹
zintegrowane podejœcie, daj¹ce siê zastosowaæ na ka¿dym etapie w ³añcuchu produk-
cji ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego. Polska jako cz³onek Unii jest zobowi¹zana do
aktywnego wdra¿ania tego prawa w ramach krajowego systemu urzêdowej kontroli
pasz, który staje siê elementem szerszego systemu zapewnienia bezpieczeñstwa
¿ywnoœci. Wszystkie krajowe poczynania w tym zakresie wynikaj¹ z prowadzonej
polityki UE. W przypadku podejmowania w³asnych dzia³añ nie powinny byæ one
sprzeczne z t¹ polityk¹, co nie zawsze siê udaje. Przyk³adem s¹ przepisy zwi¹zane ze
stosowaniem GMO w ¿ywieniu zwierz¹t [61].

Nadrzêdnym celem ujednolicenia prawa ¿ywnoœciowego na obszarze Unii Euro-
pejskiej jest umo¿liwienie swobodnego przep³ywu towarów w obrocie handlowym
oraz u³atwienie produkcji bezpiecznej ¿ywnoœci i pasz na ca³ym jej obszarze.

Do chwili obecnej w ramach ogólnych wymogów prawa ¿ywnoœciowego uregu-
lowane zosta³y kwestie:
� zapewnienia bezpieczeñstwa ¿ywnoœci i pasz oraz sposobu prezentacji wymogów

prawa;
� obowi¹zków i odpowiedzialnoœci podmiotów dzia³aj¹cych na rynku spo¿ywczym

lub pasz;
� zasad monitorowania obrotu ¿ywnoœci¹, paszami, zwierzêtami hodowlanymi oraz

wszelkim materia³ami przeznaczonymi do stosowania w charakterze dodatku do
¿ywnoœci lub pasz.
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W zakresie wspólnotowego systemu bezpieczeñstwa ¿ywnoœci podstawowa dys-
pozycja okreœlona zosta³a w art. 14 ust. 1 Rozporz¹dzenia (WE) Nr 178/2002, w myœl
którego ¿aden niebezpieczny œrodek spo¿ywczy nie mo¿e byæ wprowadzany na rynek
oraz w art. 15 ust.1, zgodnie z którym pasza, która jest niebezpieczna nie mo¿e byæ
wprowadzana na rynek ani podawana zwierzêtom hodowlanym.

Na gruncie polskiego prawa ¿ywnoœciowego zasadnicze akty prawa Unii Euro-
pejskiej zosta³y ostatecznie transponowane do uchwalonej przez Sejm RP w sierpniu
2006 r. ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia [62], co jest niew¹tpliwie
wyjœciem naprzeciw wymaganiom konsumentów i rynku œrodków spo¿ywczych.
Ustawa ta okreœla wymagania i procedury niezbêdne do zapewnienia bezpieczeñstwa
w ³añcuchu ¿ywnoœciowym zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia (WE) nr 178/2002 r.
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. Jednoczeœnie ustawa po-
daje wymagania w zakresie bezpieczeñstwa i higieny oraz okreœla w³aœciwoœci orga-
nów w sprawie kontroli urzêdowych zgodnie z rozporz¹dzeniem (WE) 882/2004 r.
oraz w zakresie nieregulowanym tym rozporz¹dzeniem. W artykule 3 ustawy zawarto
wiele definicji, które zwi¹zane s¹ bezpoœrednio lub poœrednio z zagadnieniem
zapewnienia bezpieczeñstwa w ³añcuchu ¿ywnoœciowym, okreœlaj¹cych, co to jest
np. bezpieczeñstwo ¿ywnoœci, ryzyko, analiza ryzyka, ocena ryzyka, informowanie
o ryzyku, dobra praktyka produkcyjna (GMP), dobra praktyka higieniczna (GHP),
system HACCP, system RASFF, œrodek spo¿ywczy szkodliwy dla zdrowia i ¿ycia
cz³owieka i inne. Z kolei w normie PN EN ISO 22000:2006 „Systemy zarz¹dzania
bezpieczeñstwem ¿ywnoœci. Wymagania dla ka¿dej organizacji nale¿¹cej do ³añcu-
cha ¿ywnoœciowego” wprowadzono do systemowego zarz¹dzania pojêcie i definicjê
„polityki bezpieczeñstwa ¿ywnoœci”, która oznacza ogó³ zamierzeñ i ukierunkowanie
organizacji dotycz¹ce bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, formalnie wyra¿one przez najwy¿-
sze kierownictwo [45].

Wa¿nym elementem stanowionego prawa w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci
pochodzenia zwierzêcego jest szczególnie jeden akt prawny z tzw. pakietu ustaw
weterynaryjnych, a mianowicie Ustawa z dnia 16.12.2005 r. o produktach pocho-
dzenia zwierzêcego [63]. Obecnie w naszym kraju niezmiernie istotna staje siê sprawa
œwiadomoœci, umiejêtnoœci tworzenia systemowych mechanizmów zapewnienia od-
powiedniej jakoœci surowców ¿ywnoœciowych produkowanych w gospodarstwie,
oborze czy kurniku. W³aœnie w gospodarstwie, a wiêc na etapie produkcji pierwotnej,
powinno siê dok³adnie analizowaæ wszystkie sytuacje wskazuj¹ce na wystêpowanie
nieprawid³owoœci. Je¿eli na tym etapie nie ustali siê przyczyn zaburzeñ zdrowia,
produkcyjnoœci, wystêpuj¹cych nadu¿yæ w trakcie chowu zwierz¹t (np. stosowanie
niedozwolonych dodatków do paszy, leków weterynaryjnych etc.) trudno bêdzie
mówiæ o ich póŸniejszym wykryciu. Podobnie przedstawia siê problem w produkcji
roœlinnej, w której stosujemy coraz wiêcej nawozów, œrodków ochrony roœlin i innych
substancji chemicznych. Obecnie, przy tak zaawansowanych technologiach, trudno
mówiæ o mo¿liwoœci pe³nej kontroli i zapewnienia bezpieczeñstwa ¿ywnoœci tylko

64 K. Kwiatek



w fazie przetwórstwa surowców i obrotu. Rozpoczête stulecie rodzi nowe wyzwania,
które po czêœci zwi¹zane s¹ z wejœciem Polski do Unii Europejskiej. Nale¿y te¿
podkreœliæ, ¿e zakres prowadzonego przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ nadzoru bêdzie
ulega³ poszerzeniu, co zwi¹zane jest z rozwojem produkcji zwierzêcej i wystêpu-
j¹cymi coraz szerzej zagro¿eniami. Znalaz³o to ju¿ po czêœci ujœcie w Ustawie
o paszach z dnia 22 lipca 2006 r. [61].

Poza wymienionymi aktami prawnymi nale¿y te¿ wskazaæ, ¿e du¿y wp³yw na
zapewnienie bezpieczeñstwa w produkcji ¿ywca rzeŸnego, jaj, mleka powinny mieæ
zapisy zawarte w rozporz¹dzeniach wchodz¹cych w sk³ad tzw. pakietu higieny [47,
48, 49]. W pierwszej kolejnoœci nale¿y wymieniæ tutaj rozporz¹dzenie (WE) Nr
852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
higieny œrodków spo¿ywczych, które okreœla nowe wspólne wymagania w³aœciwe dla
wszystkich przedsiêbiorstw sektora spo¿ywczego. Ponadto rozporz¹dzenie wpisuje
siê w koncepcjê podejœcia zintegrowanego w kwestii bezpieczeñstwa ¿ywnoœci,
zapewniaj¹c¹ to bezpieczeñstwo w ramach ca³ego ³añcucha produkcji, od etapu
produkcji pierwotnej, a¿ do wprowadzania do obrotu w³¹cznie. Rozporz¹dzenie
uwzglêdnia miêdzynarodowe normy bezpieczeñstwa przyjête w Kodeksie ¯yw-
noœciowym. Natomiast Rozporz¹dzenie (WE) Nr 853/2004 odnosi siê w sposób
szczególny do ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego i ustanawia szczególne przepisy
dla przedsiêbiorstw sektora spo¿ywczego w zakresie higieny ¿ywnoœci pochodzenia
zwierzêcego. Przedsiêbiorstwa sektora spo¿ywczego wprowadzaj¹ce do obrotu pro-
dukty pochodzenia zwierzêcego oprócz wymogów ogólnych okreœlonych przepisami
rozporz¹dzenia (WE) Nr 852/2004 zobowi¹zane zosta³y do spe³nienia szczegó³o-
wych wymagañ higienicznych okreœlonych w za³¹cznikach II i III do rozporz¹dzenia
Nr 853/2004. Przedmiotem regulacji za³¹cznika II tego rozporz¹dzenia s¹ kwestie
zapewnienia zdrowia publicznego, dotycz¹ce miêdzy innymi obowi¹zku uzyskania
informacji odnosz¹cych siê do ³añcucha produkcyjnego ¿ywnoœci, w tym stanu
zdrowia zwierz¹t, ich leczenia, przebytych chorób mog¹cych mieæ wp³yw na bezpie-
czeñstwo ¿ywnoœci, wyników badañ próbek pobranych w celu rozpoznania choroby,
monitorowania i zwalczania chorób odzwierzêcych oraz kontroli pozosta³oœci.

Z kolei rozporz¹dzenie (WE) Nr 882/2004 [50] stanowi podstawê zintegro-
wanego i horyzontalnego podejœcia, niezbêdnego do wykonania spójnej kontroli
w zakresie bezpieczeñstwa pasz i ¿ywnoœci, zdrowia zwierz¹t oraz ich dobrostanu.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rozporz¹dzenie odnosi siê do kontroli ¿ywnoœci zarówno
zwierzêcego, jak i roœlinnego pochodzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 tego rozporz¹dzenia ustanawia siê ogólne zasady wykony-
wania kontroli urzêdowych maj¹cych na celu sprawdzenie zgodnoœci z regu³ami
dotycz¹cymi:
� zapobiegania, eliminowania lub ograniczania zagro¿eñ dla ludzi i zwierz¹t;
� zagwarantowania stosowania uczciwych praktyk oraz ochrony interesów konsu-

menta miêdzy innymi poprzez w³aœciwe znakowanie pasz i ¿ywnoœci.
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Z kolei art. 3 rozporz¹dzenia 882/2004 mówi, ¿e kontrole urzêdowe powinny byæ
przeprowadzane regularnie, z w³aœciw¹ czêstotliwoœci¹, ta zaœ powinna byæ propor-
cjonalna do zagro¿enia, jak równie¿ uwzglêdniaæ wyniki kontroli wewnêtrznych
przeprowadzonych przez podmioty prowadz¹ce przedsiêbiorstwa paszowe i ¿ywnoœ-
ciowe w ramach programów opartych na zasadach GMP, GHP i systemie HACCP lub
innych programach zapewnienia jakoœci. Zasadnicze znaczenie w tym wzglêdzie
powinna mieæ w³aœciwie przeprowadzona analiza ryzyka, o której mowa w rozpo-
rz¹dzeniu Nr 178/2002 [46]. Planuj¹c przeprowadzenie kontroli urzêdowej nale¿y
mieæ na wzglêdzie zdrowie publiczne i uwzglêdniaæ:
� zagro¿enia zwi¹zane ze zwierzêtami, paszami i ¿ywnoœci¹, dzia³aniem przedsiê-

biorstw paszowych lub ¿ywnoœciowych, wykorzystaniem pasz lub ¿ywnoœci albo
jakiekolwiek procesy, materia³y, substancje, dzia³ania lub czynnoœci, które mog¹
wyp³yn¹æ na bezpieczeñstwo pasz lub ¿ywnoœci, zdrowie i dobrostan zwierz¹t;

� wczeœniejsze dane odnosz¹ce siê do podmiotów prowadz¹cych przedsiêbiorstwa
paszowe lub ¿ywnoœciowe dotycz¹ce przestrzegania prawa paszowego i ¿ywnoœ-
ciowego lub zasad dotycz¹cych zdrowia i dobrostanu zwierz¹t;

� wiarygodnoœæ kontroli wewnêtrznej oraz wszelkie inne informacje, które mog¹
wskazywaæ na wystêpowanie niezgodnoœci.
Jednoczeœnie kontrole powinny byæ oparte na najbardziej aktualnych i miaro-

dajnych informacjach. Ponadto w prawie wspólnotowym w sposób szczególny
uregulowano kwestiê organizacji kontroli urzêdowej prowadzonej w stosunku do
¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego. Kwestiê tê reguluj¹ przepisy Rozporz¹dzenia
(WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiaj¹cego szczególne przepisy dotycz¹ce organizacji urzêdowych kontroli
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzêcego przeznaczonych do spo¿ycia
przez ludzi.

W nowych uwarunkowaniach prawnych, po wejœciu do Unii Europejskiej, szcze-
gólnego znaczenia nabra³y dodatki paszowe, które podlegaj¹ bardziej œcis³ym rygo-
rom prawnym w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu [11]. Zgodnie z Rozpo-
rz¹dzeniem nr 183/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzeœnia 2003 r.
w sprawie dodatków stosowanych w ¿ywieniu zwierz¹t antybiotykowe stymulatory
wzrostu inne ni¿ kokcydiostatyki i histomonostatyki mog³y byæ wprowadzane do
obrotu oraz stosowane jako dodatki paszowe tylko do dnia 31 grudnia 2005 roku [10,
53]. Wprowadzony zakaz stosowania antybiotyków jako stymulatorów wzrostu
w ¿ywieniu zwierz¹t ma du¿e znaczenie nie tylko ze wzglêdu na strategiê bezpieczeñ-
stwa ¿ywnoœci (pozosta³oœci w produktach zwierzêcych), ale równie¿ ze wzglêdu na
zdrowie publiczne [23, 28, 29, 31, 67]. Istnieje ogromna potrzeba zmniejszenia
nieuzasadnionego u¿ywania antybiotyków, aby skutecznie walczyæ z problemem
narastaj¹cego zjawiska lekoopornoœci drobnoustrojów. Dawne antybiotykowe sty-
mulatory wzrostu i inne antybiotyki w przypadku podawania ich per os mog¹ byæ
obecnie stosowane tylko na zlecenie lekarza weterynarii w postaci pasz leczniczych
[61]. Pasza lecznicza wg ustawy o prawie farmaceutycznym jest mieszank¹ jednego
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lub kilku premiksów leczniczych weterynaryjnych z jedn¹ lub kilkoma paszami,
przeznaczon¹ ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci profilaktyczne lub lecznicze, do
podawania zwierzêtom w formie niezmienionej. Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e ich
produkcja, sk³adowanie i stosowanie podlegaj¹ zasadom okreœlonym w przepisach
prawa krajowego. Produkcja pasz leczniczych poddawana jest œcis³ej kontroli jakoœci
zarówno wewnêtrznej w toku produkcji, jak i zewnêtrznej sprawowanej przez Inspek-
cjê Weterynaryjn¹. G³ównym jej celem jest okreœlenie iloœci substancji czynnej
w produkowanej paszy leczniczej oraz jej homogenicznoœci [61, 64].

W zakresie wdro¿onych i obowi¹zuj¹cych w naszym kraju aktów prawa UE
dotycz¹cych jakoœci i bezpieczeñstwa pasz nale¿a³oby wskazaæ na Rozporz¹dzenie
(WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r.
ustanawiaj¹ce wymagania dotycz¹ce higieny pasz [51]. We wstêpie do tego rozpo-
rz¹dzenia stwierdzono, ¿e powtarzaj¹ce siê sytuacje kryzysowe zwi¹zane z paszami
wykaza³y, i¿ b³êdy na jakimkolwiek etapie ³añcucha ¿ywnoœciowego mog¹ powodo-
waæ powa¿ne skutki ekonomiczne. Charakter produkcji pasz oraz z³o¿ony ³añcuch ich
obrotu sprawiaj¹, ¿e z regu³y trudne jest ich wycofywanie z rynku. St¹d te¿ nale¿y
d¹¿yæ do zapewnienia ich bezpieczeñstwa i jakoœci. A¿eby zapewniæ wspomniane
bezpieczeñstwo i odpowiedni¹ jakoœæ pasz we wszystkich ogniwach ich produkcji
i obrotu, niezbêdne jest zastosowanie zintegrowanego i systemowego podejœcia
w tym obszarze dzia³alnoœci.

Niniejsze rozporz¹dzenie ustanawiaj¹ce wymagania dotycz¹ce higieny pasz
okreœla:
a) ogólne zasady higieny pasz;
b) warunki i ustalenia zapewniaj¹ce identyfikowalnoœæ pasz;
c) warunki i ustalenia dotycz¹ce rejestracji i zatwierdzania zak³adów.

Ponadto stwierdzono, ¿e niniejsze rozporz¹dzenie ma zastosowanie do:
a) dzia³alnoœci podmiotów na rynku pasz, na wszystkich etapach, pocz¹wszy od

produkcji pierwotnej pasz, a¿ do wprowadzenia paszy do obrotu w³¹cznie;
b) ¿ywienia zwierz¹t przeznaczonych do produkcji ¿ywnoœci;
c) przywozu paszy z krajów trzecich oraz jej wywozu do krajów trzecich.

G³ównym zadaniem nowych przepisów dotycz¹cych higieny pasz, zawartych
w tym rozporz¹dzeniu, jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów
w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci oraz bezpieczeñstwa pasz, ze szczególnym
uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) g³ówna odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo i jakoœæ pasz spoczywa na przed-

siêbiorstwie paszowym;
b) istnieje potrzeba zapewnienia bezpieczeñstwa na ca³ej d³ugoœci ³añcucha ich

produkcji i obrotu, pocz¹wszy od pierwotnej produkcji materia³ów paszowych,
a skoñczywszy na spo¿yciu gotowych pasz przez zwierzêta gospodarskie;

c) powszechne stosowanie zasad systemu HACCP wraz z zasadami dobrej praktyki
produkcyjnej, higienicznej i ¿ywieniowej powinno zwiêkszyæ bezpieczeñstwo
podmiotów dzia³aj¹cych na rynku pasz;
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d) wytyczne dobrej praktyki stanowi¹ cenny instrument pomagaj¹cy podmiotom
dzia³aj¹cym na rynku pasz w ³añcuchu ¿ywnoœciowym w przestrzeganiu przepi-
sów higieny oraz stosowaniu siê do zasad HACCP;

e) istnieje potrzeba okreœlenia kryteriów mikrobiologicznych na podstawie kryte-
riów naukowej oceny ryzyka;

f) istnieje potrzeba zapewnienia, aby pasze importowane mia³y standard jakoœciowy
co najmniej równowa¿ny standardowi dla pasz produkowanych w UE.
Celem zapewnienia bezpieczeñstwa pasz oraz pe³niejszego wdro¿enia koncepcji

produkcji bezpiecznej ¿ywnoœci w naszym kraju zgodnie z zasad¹ „od pola do sto³u
konsumenta” zosta³ opracowany Krajowy Plan Urzêdowej Kontroli Pasz w zakresie
nadzoru sprawowanego przez Inspekcjê Weterynaryjn¹, w odniesieniu do paramet-
rów jakoœci i bezpieczeñstwa. Szczególn¹ wagê przywi¹zuje siê do substancji niepo-
¿¹danych, których maksymalne poziomy okreœlone zosta³y w przepisach prawa [61].
Przygotowywany corocznie przez Polskê krajowy plan kontroli urzêdowej pasz
obejmuje zakres nadzoru sprawowanego przez Inspekcjê Weterynaryjn¹. Program
jest skoordynowany w obrêbie kraju, tworz¹c jednolity, spójny plan urzêdowej
kontroli [38, 39, 44].

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa celem opracowanego w naszym
kraju planu urzêdowej kontroli pasz jest:
� Zapewnienie skoordynowanych, jednolitych kontroli w czêœci ³añcucha ¿ywienio-

wego zwi¹zanego z produkcj¹, dystrybucj¹ pasz, w tym prawid³owoœci ich stoso-
wania. Prowadzone kontrole powinny dotyczyæ czynników z zakresu bezpieczeñ-
stwa pasz oraz wartoœci od¿ywczej i innych wyró¿ników sk³adaj¹cych siê na tzw.
jakoœæ handlow¹.

� Identyfikacja zagro¿eñ zwi¹zanych z produkcj¹, obrotem i stosowaniem ¿ywie-
niowym pasz.

� Realizacja systemu zbierania i przetwarzania danych dotycz¹cych zakresu kontro-
li i przekazywanie szybkich informacji organom kontroli.

� Sprawdzanie spe³nienia wymagañ technicznych i organizacyjnych przedsiêbiorstw
wytwarzaj¹cych i prowadz¹cych obrót paszami.
W opracowanym i wdro¿onym krajowym planie uwzglêdniono badania laborato-

ryjne szeregu czynników zagro¿eñ w zakresie bezpieczeñstwa, które obejmuj¹:
� wykrywanie obecnoœci pa³eczek z rodzaju Salmonella;
� wykrywanie przetworzonego bia³ka zwierzêcego;
� oznaczanie zawartoœci metali tj. Pb, Cd, As, Hg, Zn, Fe i Cu;
� oznaczanie zawartoœci pestycydów chloroorganicznych i fosfoorganicznych;
� oznaczanie zawartoœci polichlorowanych bifenoli (PCB) i dioksyn;
� oznaczanie zawartoœci/obecnoœci kokcydiostatyków jonoforowych;
� oznaczanie zawartoœci mikotoksyn w paszach, tj. aflatoksyny, ochratoksyny,

deoksynivalenolu i zearalenonu;
� oznaczanie pozosta³oœci substancji przeciwbakteryjnych, tj. antybiotyków, sul-

fonamidów, chinolonów, które mog¹ byæ dodawane do pasz lub wody;
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� wykrywanie obecnoœci substancji wykazuj¹cych dzia³anie anaboliczne w paszach
(grupy A1–A5) i weterynaryjnych produktów leczniczych skreœlonych z rejestru
œrodków farmaceutycznych (grupa A6);

� badania w kierunku zawartoœci w paszach dozwolonych antybiotykowych stymu-
latorów wzrostu, obecnoœci w paszach niedozwolonych antybiotykowych stymu-
latorów wzrostu;

� oznaczanie zawartoœci promieniotwórczego cezu-134 i cezu-137;
� oznaczanie zawartoœci substancji czynnych w paszach leczniczych;
� oznaczanie zawartoœci nierozpuszczalnych zanieczyszczeñ w t³uszczu paszowym

pochodzenia zwierzêcego.
Zakres laboratoryjnych badañ urzêdowych w zakresie tzw. wyró¿ników jakoœci

handlowej obejmuje m.in.:
� podstawowe sk³adniki pokarmowe: woda, bia³ka, t³uszcz, wêglowodany i w³ókno;
� zawartoœæ przeciwutleniaczy;
� mikroelementy i makroelementy, dla który okreœlono maksymaln¹ zawartoœæ;
� zawartoœæ wybranych aminokwasów i witamin;
� zawartoœæ substancji niepo¿¹danych pochodzenia roœlinnego;
� szkodniki ¿ywe w paszach, zawartoœæ zanieczyszczeñ botanicznych;
� obecnoœæ materia³ów paszowych z roœlin modyfikowanych genetycznie (GMO).

Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e system zapewnienia bezpieczeñstwa w ³añcu-
chu ¿ywnoœciowym powinien opieraæ siê na za³o¿eniu, ¿e nale¿y zapewniæ kontrolê
czynników zagro¿eñ we wszystkich ogniwach tego ³añcucha, zgodnie z zasad¹ „od
pola do sto³u konsumenta”. Wydaje siê, ¿e istotnie wa¿nym elementem tego nowego
systemu staj¹ siê pasze, ich parametry jakoœciowe i wyró¿niki bezpieczeñstwa.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e bez systemowego zapewnienia bezpieczeñstwa pasz nie mo¿e
byæ mowy o zapewnieniu bezpieczeñstwa ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego. Jed-
noczeœnie system ten bêdzie wymusza³ przestrzeganie przepisów prawnych, które
okreœlaj¹ zasady produkcji ¿ywca rzeŸnego, mleka, jaj stosowania leków wetery-
naryjnych, ¿ywienia, dobrostanu i ochrony œrodowiska. Wprowadzenie do praktyki
produkcyjnej tych wszystkich wymagañ bêdzie niemo¿liwe bez wdro¿enia zasad
GMP, GHP i systemu HACCP. W efekcie powinno to zapewniaæ hodowcom i pro-
ducentom osi¹gniêcie mo¿liwie najwy¿szego poziomu bezpieczeñstwa produktów
pochodzenia zwierzêcego oferowanych konsumentowi w Polsce oraz innych krajach
Unii Europejskiej. Staje siê to istotne w sytuacji, gdy rynek UE coraz bardziej otwiera
siê na polsk¹ ¿ywnoœæ pochodzenia zwierzêcego, co powinno zmuszaæ producentów
do pe³nego przestrzegania prawa i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeñ-
stwa. Brak tego bezpieczeñstwa staje siê coraz czêœciej przyczynkiem do podejmowa-
nia ró¿nego rodzaju dzia³añ politycznych przez rz¹dy niektórych pañstw. Jednoczeœ-
nie poziom tego bezpieczeñstwa coraz bardziej staje siê powi¹zany z ochron¹ zdrowia
publicznego i koniecznoœci¹ prowadzenia analizy ryzyka [36, 44, 46, 48, 70] w zakre-
sie czynników zagro¿eñ wystêpuj¹cych w produkcji i obrocie ¿ywnoœci pochodzenia
zwierzêcego.
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Podsumowanie

W pracy przedstawiono wybrane elementy krajowego planu urzêdowej kontroli
pasz i ¿ywienia zwierz¹t w kontekœcie nowego podejœcia Unii Europejskiej. W Polsce
do 2004 roku nie by³ realizowany tego rodzaju kompleksowy program, oparty na
zasadach prawa UE zgodnie z Dyrektyw¹ 95/53. Celem planu jest zapewnienie
efektywnego wdro¿enia przepisów i wymagañ w odniesieniu do bezpieczeñstwa
pasz, prawa ¿ywnoœciowego, zdrowia i dobrostanu zwierz¹t. Ponadto umo¿liwia on
uzyskanie niezbêdnych danych do oceny funkcjonowania urzêdowej kontroli przez
inspektorów UE z Biura ¯ywnoœci i Weterynarii (FVO).
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National official feed control system

as a basic element in assuring

the safety of animal origin food

Key words: official control, feed safety, food safety

Summary

Paper presents te choosen elements of the national programme of official control
of animal feedingstuffs and feeding in the context of a new approach of European
Community Law. Until 2004, in Poland, no comprehensive programme of official
control based on the UE principles, in accordance with Directive 95/53 has been in
place. The objective of such plan is to ensure that there is an effective
implementation of official control in respect of feed and food law, animal health and
animal welfare rules. The national control plan will also provide the basis to
assessments of the control sestem performance by the EC inspectors from Food and
Veterinary Office (FVO).
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Wstêp

Obecnoœæ substancji niepo¿¹danych w materiale roœlinnym powoduje zaburzenia
homeostazy zarówno u cz³owieka, jak i zwierz¹t. Substancje te najczêœciej dostaj¹ siê
przez przewód pokarmowy do organizmu zwierz¹t [11] i ludzi [19, 21] powoduj¹c
okreœlone efekty. Wœród tych substancji mog¹ byæ: œrodki ochrony roœlin [64];
emitowane do œrodowiska zanieczyszczenia przemys³owe [26, 58]; pozosta³oœci
stosowanych w terapii leków weterynaryjnych [51]; naturalnie produkowane przez
roœliny substancje czynne [31, 48] np. mikotoksyny [18, 22, 23].

Te ostatnie s¹ grup¹ wtórnych metabolitów pleœni, g³ównie z rodzaju Penicillium,
Aspergillus i Fusarium [39], które mog¹ wykazywaæ ostre dzia³ania toksyczne oraz
mog¹ mieæ w³aœciwoœci mutagenne (aflatoksyny, fumonizyny, ochratoksyna A, luteo-
skiryna, toksyna T-2), teratogenne (ochratoksyna A, patulina, aflatoksyna B1, toksyna
T-2) i estrogenne (zearalenon) [10, 28]. Wymienione mikotoksyny powoduj¹ straty
rzêdu milionów dolarów w œwiecie, wp³ywaj¹c niekorzystnie na zdrowie cz³owieka,
zwierz¹t i jakoœæ zdrowotn¹ produktów roœlinnych, przez co maj¹ znacz¹cy wp³yw na
gospodarkê, poniewa¿ powoduj¹ straty w pog³owiu zwierz¹t lub trudnoœci w ich cho-
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wie i hodowli. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi dla niektórych mikotoksyn uregulowania-
mi prawnymi (Rozporz¹dzenie Komisji WE Nr 123/2005, 856/2005 oraz 1126/2007)
[3], ich obecnoœæ powoduje, ¿e zawieraj¹ce je œrodki spo¿ywcze nie mog¹ byæ
przedmiotem krajowego i miêdzynarodowego obrotu handlowego [61]. W odniesie-
niu do pasz w Polsce obowi¹zuje tylko Zalecenie Komisji 576/2006.

Z drugiej strony mikotoksyny s¹ to wtórne metabolity grzybów pleœniowych,
które z biochemicznego punktu widzenia nie maj¹ ¿adnego znaczenia w ich rozwoju
i wzroœcie [25]. Pod wzglêdem chemicznym mikotoksyny zalicza siê do wêglowo-
dorów aromatycznych (niekiedy do wêglowodorów alifatycznych) o niskiej masie
cz¹steczkowej, co decyduje miêdzy innymi o ich opornoœci na czynniki œrodo-
wiskowe [10, 50].

Toksynotwórcze grzyby pleœniowe produkuj¹ jedn¹ lub wiêcej mikotoksyn.
Jednak¿e nie wszystkie grzyby pleœniowe s¹ toksynotwórcze. Czynnikami sprzyja-
j¹cymi w rozwoju toksynotwórczych grzybów pleœniowych w materiale roœlinnym s¹
ogólne warunki œrodowiskowe podczas wegetacji zbó¿ [60], ich zbioru i przecho-
wywania oraz podczas ich przetwarzania, przechowywania pó³produktów czy pro-
duktów koñcowych.

Czynnikami decyduj¹cymi o stopniu zatrucia mikotoksynami u ludzi lub zwie-
rz¹t, pobieranych z zanieczyszczonymi œrodkami spo¿ywczymi czy paszami, s¹:
gatunek, forma dzia³ania zwi¹zku, ich biotransformacja w organizmie i mechanizmy
obronne. Poznawane obecnie mechanizmy i formy dzia³ania mikotoksyn pozwalaj¹
dopiero na czêœciowe zrozumienie ró¿nic w reakcji miêdzygatunkowej i ró¿nice
indywidualne obrazu klinicznego w narz¹dach docelowych. I tak na przyk³ad, afla-
toksyny s¹ znane z mo¿liwoœci ³¹czenia siê z DNA i wywo³ywania mutagennnych
i rakotwórczych zmian u szczurów. Wczeœniej stwierdzano zahamowanie aktywnoœci
grasicy, spadek aktywnoœci komórek typu T i odpornoœci komórkowej jako efekt
obecnoœci aflatoksyn w organizmie krów, owiec lub œwiñ [15].

Metabolizm i mechanizmy obronne s¹ wa¿nymi czynnikami w zrozumieniu
toksycznoœci mikotoksyn u okreœlonych gatunków albo u poszczególnych zwierz¹t.
Specyficznoœæ takich mechanizmów unaocznia istotnoœæ ró¿nic w likwidowaniu
zatruæ mikotoksynami u zwierz¹t. Prze¿uwacze s¹ bardziej oporne na niekorzystne
dzia³anie mikotoksyn ni¿ inne zwierzêta. Badania in vitro dowodz¹ w sposób jedno-
znaczny, ¿e mikroflora ¿wacza w znacznym stopniu unieczynnia mikotoksyny grzy-
bów pleœniowych [63]. Poznanie przebiegu procesów biotransformacji mikotoksyn
w organizmach poszczególnych gatunków zwierz¹t umo¿liwi naukowcom i osobom
odpowiedzialnym za stan zdrowia spo³ecznego ocenê stopnia ryzyka i nara¿enia na
mikotoksyny ró¿nych gatunków zwierz¹t oraz ludzi [5].

Ostre efekty toksyczne wystêpuj¹ tylko wyj¹tkowo, jednak d³ugotrwa³e nara¿enie
na niskie stê¿enia poszczególnych mikotoksyn ma czêsto miejsce i mo¿e powodowaæ
ró¿ne przewlekle choroby, jak np. nowotwory w¹troby, nerek [59], uk³adu rozrodczego
ludzi i zwierz¹t przy dawkach progowych [17, 20, 21, 41], a tak¿e alergie [7, 19, 28].
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Poniewa¿ mikotoksyny wystêpuj¹ w niskich stê¿eniach [47], s¹ trudne do wykry-
cia, a analiza œrodków ¿ywienia zwierz¹t nie zawsze daje dok³adn¹ ocenê wystêpu-
j¹cych w niej metabolitów grzybów pleœniowych, miêdzy innymi z powodu niedos-
kona³ych procedur analitycznych lub obecnoœci nowych, nieznanych jeszcze tego ty-
pu zwi¹zków [4, 48]. Brak umiejêtnoœci rozpoznawania objawów obecnoœci mikotok-
syn w œrodkach ¿ywienia zwierz¹t, nie pozwala na wykonanie odpowiednich analiz.

W tym opracowaniu przedstawiono zbiór informacji dotycz¹cych obecnoœci
ró¿nego rodzaju mikotoksyn w materiale roœlinnym.

Mikotoksykozy

Mikotoksykozy wystêpuj¹ u ludzi i zwierz¹t, co jest nastêpstwem spo¿ywania
pokarmów zaka¿onych grzybami pleœniowymi. Nie s¹ one zaraŸliwe ani zakaŸne,
przy czym nie stwierdza siê obecnoœci innych mikroorganizmów ni¿ grzyby pleœnio-
we. Kliniczne objawy ustêpuj¹ zwykle po usuniêciu zanieczyszczonych œrodków
spo¿ywczych lub pasz. Chocia¿ znanych jest 300 mikotoksyn, które wyizolowano
i chemicznie scharakteryzowano, to ostatnie badania skupi³y siê na tych, które
powoduj¹ znaczny uszczerbek na zdrowiu ludzi, zwierz¹t gospodarskich i u zwierz¹t
towarzysz¹cych. Mikotoksynami tymi s¹ aflatoksyny, ochratoksyna A, trichoteceny,
zearalenon, fumonizyny B1 i B2 (lub ich suma). Spore zainteresowanie wzbudzaj¹
równie¿ mikotoksyny, takie jak moniliformina, cytrinina i sterigmatocystyna.

Mikotoksyny, niekorzystnie oddzia³ywuj¹ce na zdrowie ludzi lub zwierz¹t, wy-
stêpuj¹ g³ównie w ziarnie zbó¿ po zbiorach i w wyprodukowanych z nich œrodkach
spo¿ywczych i paszach. Wynika to obecnoœci grzybów saprofitycznych i endofitycz-
nych wystêpuj¹cych na roœlinach podczas ich wzrostu roœlin, albo z obecnoœci
grzybów saprofitycznych podczas przechowywania ziarna [46]. Mikotoksyny s¹ na
ogó³ lipofilne (z wyj¹tkiem fumonizyn typu B) i dlatego maj¹ sk³onnoœæ do odk³ada-
nia siê we frakcjach t³uszczowych roœlin i zwierz¹t [25].

Kliniczne objawy mikotoksykozy u zwierz¹t s¹ zró¿nicowane w zale¿noœci od
gatunku, wielkoœci pobranej dawki, stanu fizjologicznego i wieku. Pod wp³ywem
ró¿nych dawek toksykoza mo¿e mieæ przebieg subkliniczny, podostry, ostry lub
przewlek³y. Niektóre mikotoksyny oddzia³uj¹ na uk³ad immunologiczny, np. zwiêk-
szaj¹ wra¿liwoœæ zwierz¹t, przyczyniaj¹c siê do ujawnienia stanów subklinicznych
chorób zakaŸnych [9, 43]. Poszczególne mikotoksykozy wystêpuj¹ nieregularnie,
sezonowo w okreœlonych obszarach geograficznych, co utrudnia wdro¿enie skutecz-
nego dzia³ania zapobiegawczego [43]. Pfohl-Leskowicz i in. [43] zwracaj¹ uwagê na
trudnoœci diagnostyczne, wynikaj¹ce czêœciowo ze s³abej znajomoœci przez lekarzy
weterynarii i lekarzy medycyny przebiegu ostrych postaci mikotoksykoz. Tak¿e nie
do koñca poznane s¹ interakcje miêdzy poszczególnymi mikotoksynami [50]. Wys-
têpowanie ich mieszanin w œrodkach ¿ywienia zwierz¹t mo¿e sprawiaæ trudnoœci
w okreœleniu objawów klinicznych pojedynczej mikotoksyny [18]. Bardzo czêsto
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nietypowy obraz chorobowy jest wynikiem mieszanego zatrucia i interakcji miêdzy
mikotoksynami [12, 50, 55].

Praktycznie rzecz bior¹c, wiedza dotycz¹ca mieszanych zatruæ mikotoksynami
grzybów pleœniowych jest bardzo ma³a [22], z powodu zbyt ma³ej liczby opisanych
przypadków. W dostêpnym piœmiennictwie z regu³y przedstawiane s¹ przypadki
zatruæ ochratoksyn¹ A w obecnoœci innych mikotoksyn [35, 37]. Przedstawiaj¹c
przypadki mieszanych mikotoksykoz autorzy nie zastanawiali siê nad ich wspó³zale¿-
noœciami typu antagonistycznego, synergicznego czy sumuj¹cego siê; nie analizowa-
no równie¿ formy przebiegu danej mikotoksykozy mieszanej i ewentualnie wystêpu-
j¹cymi wspó³zale¿noœciami, lecz stwierdzano generalnie, ¿e s¹ bardzo trudne do
interpretacji. Przedstawiane w ró¿nych pracach naukowych wnioski koñcowe, opra-
cowane na podstawie uzyskanych wyników badañ oraz opracowañ statystycznych
[52], mog¹ nasuwaæ spostrze¿enia, ¿e bezpoœredni¹ odpowiedŸ na temat sposobu
przebiegu mechanizmów interakcji miêdzy poszczególnymi mikotosynami lub miêdzy
grup¹ mikotoksyn bêdzie mo¿na uzyskaæ tylko na podstawie badañ wykonywanych
na poziomie komórki [1, 2, 13, 36, 49, 54, 57]. Zrozumienie wp³ywu mikotoksyn na
zmiany procesów ¿yciowych w komórce jest potrzebne do zrozumienia jak okreœlone
ksenobiotyki mog¹ zmieniæ lub zmieniaj¹ zachowanie innych ¿yciowych moleku³ na
tym samym poziomie. Jest ju¿ sporo przyk³adów, w których próbowano wyt³umaczyæ
interakcjê miêdzy mikotoksynami a funkcj¹ komórki i cia³ami biologicznie czynnymi
chroni¹cymi ich biosyntezê [8, 56].

Z kolei w innych pracach próbowano wyt³umaczyæ czy mo¿na wskazaæ miejsce,
w którym mikotoksyna czy grupa mikotoksyn w³¹cza³y siê w funkcje ¿yciowe
komórki, co w efekcie powodowa³o okreœlone patologiczne zachowanie siê tkanek
(organu) czy okreœlonej komórki. Niektóre z nich s¹ czynnikiem pobudzaj¹cym [10,
59], inne dzia³aj¹ zupe³nie odwrotnie, np. wywo³uj¹c interakcjê ujemn¹, jak¹ spe³nia
patulina chroni¹c utlenianie t³uszczy [44, 45].

Interakcja mikotoksyn lub zatrucia mieszane

W wielu opracowaniach mo¿na znaleŸæ opisy wyników badañ interakcji deoksy-
niwalenolu, fumonizyn czy ochratoksyny A z czynnikami zakaŸnymi [28, 30].
W praktyce lekarskiej jest ogólnie znany fakt interakcji aflatoksyny B1 z wirusem za-
palenia w¹troby typu B [14]. Prawdopodobnie dzia³anie fumonizyn lub kwasu cyklo-
piazonowego na ten czynnik chorobowy jest podobne, ale do koñca niezbadane.
Coraz wiêcej jest doniesieñ przedstawiaj¹cych interakcjê miêdzy ochratoksyn¹ A,
a niektórymi wirusami, np. hantane wirus, który wystêpuje endemicznie na Ba³ka-
nach, lecz nie jest dok³adnie poznany [43]. Oba wspomniane wirusy i mikotoksyny
z grupy ochratoksyn s¹ odpowiedzialne za wystêpowanie jednostki chorobowej
okreœlanej jako chroniczne uszkodzenie nerek (chronic kidney damage) [34, 43].
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W wielu pracach zosta³y równie¿ udokumentowane w³aœciwoœci immunosupre-
syjne trichotecenów wobec patogenów zwierzêcych [42, 44, 65, 66]. Z przedstawio-
nych przyk³adów mo¿na wnioskowaæ, ¿e przy mieszanych zatruciach i podczas
podawania ró¿nych dawek mikotoksyn, obraz kliniczny równie¿ bêdzie mieszany.
Jednak z tych konkretnych przyk³adów wynika, ¿e g³ównym narz¹dem, wobec
którego dzia³anie tych cia³ biologicznie czynnych by³oby najsilniejsze s¹ nerki [6] lub
w¹troba [30], ale równie¿ ze strony uk³adu rozrodczego [17] mog¹ wyst¹piæ reakcje
ogólne w formie obrzêków czy stanów alergicznych [7, 16, 28].

Teoretycznie rozwa¿aj¹c problem interakcji miêdzy mikotoksynami na poziomie
komórki mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e jest coraz wiêcej pytañ, na które brak jedno-
znacznej odpowiedzi. Wiadomo, ¿e interakcja toksokinetyczna (czyli interakcja
miêdzy mikotoksynami lub mikotoksynami a œrodkami ¿ywienia zwierz¹t; efektem
takiej interakcji mo¿e byæ zgodne, jednokierunkowe dzia³anie prowadz¹ce do wzmo-
¿enia dzia³ania toksykologicznego – dzia³anie synergiczne lub przeciwne, ró¿nokie-
runkowe oddzia³ywanie powoduj¹ce os³abienie lub ca³kowite zahamowanie dzia³a-
nia mikotoksyn – dzia³anie antagonistyczne), przebieg procesów metabolicznych
[57] i aspekty interakcji toksodynamicznej (czyli dzia³anie toksykologiczne kilku
mikotoksyn na poziomie receptora i efektora) u ludzi i u zwierz¹t s¹ wynikiem udzia³u
iloœciowego i jakoœciowego mikotoksyn [55]. W zwi¹zku z tym powstaj¹ pytania
[29], jak np. co jest wynikiem interakcji mikotoksynowej w poszczególnych tkankach
czy komórkach?; jaki jest efekt koñcowy maj¹cej miejsce mikotoksykozy mieszanej
dla ca³ego organizmu zwierzêcego czy ludzkiego?; w koñcu mo¿e nale¿a³oby zadaæ
pytanie z punktu widzenia interakcji toksokinetycznych – jaki model doœwiadczalny
powinien byæ u¿yty w celu ich oceny?.

Obecnie jest dostêpnych sporo prac opisuj¹cych mieszane zatrucia mikotok-
synami. Na przyk³ad Morris i in. [38] wykonali badania podaj¹c m³odym indyczkom
deoksyniwalenol (20 mg) i moniliforminê (100 mg) razem i osobno. Nie zaobserwo-
wano objawów synergizmu toksykologicznego podczas 21 dni doœwiadczenia. W in-
nych badaniach podawano odsadzonym prosiêtom mieszaninê fumonizyny B1, de-
oksyniwalenolu, T-2 i ochratoksyny Aw iloœciach najczêœciej spotykanych w œrodko-
wej Europie. Objawy kliniczne obserwowano takie same, jak stwierdzane po podaniu
samej ochratoksyny A [40]. Stwierdzono równie¿, ¿e mia³o miejsce supresyjne
dzia³anie mieszaniny ochratoksyny A z deoksyniwalenolem lub z fumonizyn¹ B1 na
procesy tworzenia samych przeciwcia³, odwrotnie ni¿ to mia³o miejsce podczas
podawania samej ochratoksyny A.

Lusky i in. [33] badali efekty podawania ochratoksyny A, zearalenonu i deoksy-
niwalenolu przez okres 50–60 dni. Podawano te ksenobiotyki indywidualnie lub
w formie mieszanin z pasz¹ i oceniano stan zdrowia oraz poziomy metabolitów tych
mikotoksyn w organizmie œwiñ. Poniewa¿ proces metabolizowania zearalenonu i de-
oksyniwalenolu podczas intoksykacji indywidualnej jest bardzo szybki [41] i bardzo
trudno jest stwierdziæ obecnoœæ tych dwóch ksenobiotyków w tkankach mo¿na
przypuszczaæ, ¿e ma to miejsce podczas prowokowanych mikotoksykoz mieszanych.
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W podsumowaniu autorzy stwierdzaj¹, ¿e jakiegoœ sumuj¹cego czy synergicznego
efektu nie zauwa¿ono.

W piœmiennictwie doœæ czêsto mo¿na znaleŸæ prace przedstawiaj¹ce wyniki
badañ in vitro [24, 27, 52, 57]. W podsumowaniach autorzy niejednokrotnie stwier-
dzaj¹, ¿e prowokowanie mieszanych zatruæ mikotoksynami, z zastosowaniem wyso-
kich ich stê¿eñ, wskazuje na sumowanie zmian [54], natomiast bardzo ma³o wyników
wskazuje na wystêpowanie synergizmu miêdzy nimi. Przypuszcza siê, ¿e s¹ to
zachowania zbli¿one do zmian stwierdzanych w naturze [12, 36].

Wprowadzano, na przyk³ad, kilka mikotoksyn (niwalenol, T-2, diacetooksyscir-
penol i deoksyniwalenol) do pod³o¿y z ludzkimi limfocytami i okreœlano stopieñ ich
proliferacji i w wyniku czego okreœlano poziom produkcji immunoglobulin. Efektem
prowadzonych badañ by³y sugestie, ¿e mieszane dzia³anie wymienionych trichote-
cenów powodowa³o sumuj¹ce lub antagonistyczne efekty. Nie odnotowano dzia³añ
synergicznych miêdzy tymi mikotoksynami [53]. Podobne dzia³anie sumuj¹ce lub
antagonistyczne stwierdzono podczas wykonywania badañ, genotoksycznych i apop-
tycznych wp³ywu ochratoksyny A i zearalenonu na pod³o¿u z limfocytami pocho-
dz¹cymi od krów [32, 59]

Podsumowanie

Organizmy monogastryczne, pocz¹wszy od ptaków poprzez zwierzêta gospo-
darskie i towarzysz¹ce do cz³owieka, s¹ wra¿liwe na obecnoœæ kilku lub nawet
kilkunastu mikotoksyn w paszach i w œrodkach spo¿ywczych. Niezale¿nie od pozio-
mu najczêœciej okreœlonych mikotoksyn w œrodowisku, podczas ró¿nego rodzaju
badañ testuje siê w zasadzie tylko bardzo wysokie dawki poszczególnych mikotoksyn
w celu uzyskania jednoznacznych objawów i wyników. W efekcie uzyskane wyniki,
oprócz zademonstrowania skutków stanów okreœlanych jako mikotoksykozy u ludzi
czy zwierz¹t, z punktu widzenia toksykologicznego, niczego wiêcej nie wnosz¹.
Przyk³adem tego mo¿e byæ brak uaktualnieñ w klasyfikacji niektórych mikotoksyn do
grupy czynników rakotwórczych przez IARC, oprócz oczywiœcie ochratoksyny A
i fumonizyny B1, oraz brak satysfakcjonuj¹cych hipotez o ich biotransformacji. Tylko
w wyniku nieustannego badania skutków i sposobu dzia³ania, mikotoksyn, ale
stosuj¹c niskie oko³oprogowe dawki u ró¿nych gatunków, mo¿na bêdzie skorygowaæ
w najbli¿szej przysz³oœæ nasz sposób widzenia tego problemu.

W podsumowaniu nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e w przysz³oœci powinny byæ prowa-
dzone badania naukowe, które przedstawi¹ interakcje mikotoksyn (chemicznych
mieszanin np. trichotecenów) i jak najszybciej wdra¿ane ich zalecenia. Nie mniej
wa¿ne jest równie¿, ustalenie gatunku zwierz¹t, który by³by u¿yty do doœwiadczeñ
oraz wyznaczenie konkretnego celu, do którego powinno siê zmierzaæ np. opraco-
wanie dopuszczalnych (progowych) dawek (stê¿eñ) poszczególnych mikotoksyn
w materiale roœlinnym dla cz³owieka i okreœlonych gatunków zwierz¹t.
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Probable consequences of the mycotoxins

coexistence in feedstuffs

Key words: mycotoxins, feedstuffs, synergism, antagonism

Summary

Contamination of food and feeds by mycotoxins is a major problem of human and
animals health concern which is also extremely detrimental to economy. Mycotoxins
producing moulds may produce a diversity of toxins such as aflatoxins, ochratoxins,
trichothecenes, zearalenone and fumonisins. Although toxicological, environmental
and epidemiological studies have addressed the problem of these toxins one by one,
more than one mycotoxin are found usually in the same contaminated commodities.
That raises the incommensurable problem of multi-toxicosis in which the respective
metabolites are also involved. These mycotoxins bear potential toxicity leading to
acute and chronic effects in humans and animals, depending on species. The
mechanisms that lead to toxic effects, such as immune toxicity, and carcinogenicity
are complexes. The risk assessment for humans potentially exposed to
multi-mycotoxins suffers very much from the lack of adequate food consumption
data. Furthermore, for a given mycotoxin additive, synergism and antagonism with
other mycotoxins found in the same food commodities are not taken into account.
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Wstêp

Stê¿enie jonów fosforanowych w tkankach roœlin wp³ywa istotnie na przebieg
i intensywnoœæ miêdzy innymi fotosyntezy, oddychania, fotooddychania. Jony fosfo-
ranowe s¹ substratem wielu reakcji, uczestnicz¹ w przemianach i magazynowaniu
energii, pe³ni¹ funkcje regulatorowe oddzia³uj¹c bezpoœrednio lub poœrednio poprzez
procesy fosforylacji i defosforylacji na aktywnoœæ bia³ek, transkrypcji i translacji.
Deficyt fosforu w roœlinach objawia siê zahamowaniem wzrostu pêdu i zmniejsze-
niem powierzchni i masy liœci przy jednoczesnym intensywniejszym wzroœcie ko-
rzenia. Ze wzglêdu na funkcje, jakie fosfor pe³ni w roœlinie, nawo¿enie tym pierwiast-
kiem uznaje siê za podstawowy czynnik wzrostu plonu [2].

Do produkcji nawozów fosforowych jest wykorzystane 80% ca³kowitej iloœci
wydobywanych kopalin fosforanowych, g³ównie ska³ osadowych – fosforytów. Fos-
for zalicza siê do grupy zasobów nieodnawialnych, którego zasoby geologiczne przy
obecnym tempie eksploatacji mog¹ byæ ca³kowicie wyczerpane w ci¹gu 200 lat
natomiast zasoby wzglêdnie tanie, w warunkach obecnego wykorzystania, zostan¹
wyczerpane w ci¹gu najbli¿szych 50 lat [7]. Podejmuje siê wiêc próby odzyski-
wania i wykorzystywania do nawo¿enia fosforu usuwanego podczas oczyszczania
œcieków [5].

Na ogó³ iloœæ fosforu dostarczana do gleby z nawo¿eniem znacznie przekracza
iloœæ tego sk³adnika pobran¹ przez roœliny. Bilans fosforu w rolnictwie w Polsce przy
jego dop³ywie do warstwy ornej z nawo¿eniem [12,1 kg P · ha–1] jest dodatni i wynosi
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5,7 kg P · ha–1 · rok–1. Efektywnoœæ wykorzystania fosforu z nawozu wynosi tylko 42%
i decyduje o tym miêdzy innymi zawartoœæ w glebie przyswajalnej formy fosforu [10].

Zachodz¹ce w glebie procesy immobilizacji (uwsteczniania) fosforanów, zarów-
no pochodz¹cych ze Ÿróde³ natywnych jak i wprowadzonych z nawo¿eniem powo-
duj¹, ¿e tylko 1% ogólnej iloœci P obecnego w glebie to forma rozpuszczona
w roztworze glebowym [15, 18].

Czynniki wp³ywaj¹ce na biodostêpnoœæ fosforanów w glebie obejmuj¹ zarówno
formê fosforu, w³aœciwoœci fizykochemiczne gleby, aktywnoœæ mikroorganizmów,
jak równie¿ w³aœciwoœci samej roœliny [24]. Zwiêkszenie efektywnoœci wykorzysta-
nia zasobów fosforu, zarówno glebowych jak i wprowadzonych z nawo¿eniem,
mo¿na uzyskaæ zwiêkszaj¹c jego dostêpnoœæ, a tak¿e efektywnoœæ jego pobierania
i wykorzystania przez roœliny [3, 18].

Mikrobiologiczne uruchamianie fosforu
z po³¹czeñ mineralnych

Podczas wietrzenia z materia³u pierwotnego uwalniane s¹ nie tylko fosforany, ale
tak¿e towarzysz¹ce im w ska³ach zwi¹zki Al i Fe i s¹ wprowadzane do roztworu
glebowego. Tworz¹ one ³atwo bardzo reaktywne tlenki i hydroksytlenki istotnie
wp³ywaj¹ce na pulê rozpuszczonych w roztworze glebowym fosforanów, a wiêc tak¿e
wp³ywaj¹ce na ich biodostêpnoœæ. Forma, w jakiej P wystêpuje w roztworze zmienia
siê zale¿nie od pH. W œrodowisku lekko zasadowym w skutek wi¹zania jonów
fosforanowych przez wapñ powstaje fosforan 2-wapniowy, który zawiera jon HPO4

2–

o œredniej dostêpnoœci dla roœlin. Natomiast ju¿ przy pH powy¿ej 8 obecne jony
fosforanowe tworz¹ nierozpuszczalne fosforany 3-wapniowe, co powoduje drastycz-
ne obni¿enie dostêpnoœci fosforu [23, 24]. Przy pH gleby lekko kwaœnym lub
obojêtnym fosforan jest tylko czasowo zwi¹zany w s³abo rozpuszczalnym CaHPO4

lub Ca8H2(PO4)2 × 5 H2O, gdy¿ zwi¹zki te w tych warunkach s¹ niestabilne [24].
Wiele gatunków heterotroficznych i autotroficznych drobnoustrojów glebowych

jest zdolnych do rozpuszczania nieorganicznych fosforanów poprzez aktywnoœæ
metaboliczn¹ [18, 27, 28, 35]. Mikrobiologiczne rozpuszczanie nieorganicznych fos-
foranów to proces nieenzymatyczny, polegaj¹cy na reakcjach wymiany jonów, w któ-
rym g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ metabolity drobnoustrojów wydzielane do œrodowiska.
Nie jest potrzebny bezpoœredni kontakt miêdzy rozpuszczanym fosforanem a mikro-
organizmami [15, 16]. Generalnie przyjmuje siê, ¿e g³ównym czynnikiem warunku-
j¹cym ten proces s¹ kwasy organiczne syntetyzowane przez mikroorganizmy glebo-
we [22]. Przemawia za tym wiele faktów. Prawie wszystkie mikroorganizmy wytwa-
rzaj¹ kwasy organiczne jako przejœciowe produkty szlaków metabolicznych i pewna
ich iloœæ jest zawsze uwalniana do œrodowiska. Stwierdzono, ¿e poœród kwasów
wytwarzanych przez PSM – mikroorganizmy rozpuszczaj¹ce fosforany (phosphate
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solubilizing microorganisms) kwas glukonowy jest najczêstszym poœrednim produk-
tem metabolizmu zaanga¿owanym w rozpuszczanie fosforanów przez Pseudomonas
sp., Ervinia herbicola, Pseudomonas cepacia i Burkholderia cepacia [14, 26, 35].
Innym kwasem wytwarzanym w wiêkszych iloœciach przez Rhizobium legumino-
sarum, Rhizobium meliloti i Bacillus firmus jest kwas 2-ketoglukonowy. Bacillus
liqueniformis i Bacillus amyloliquefaciens produkuj¹ mieszaninê kwasów, takich jak
mlekowy, izowalerianowy, izobutylowy i octowy. Pozosta³ymi zwi¹zkami wytwa-
rzanymi przez PSM s¹ kwasy: glikolowy, bursztynowy, malonowy i szczawiowy
[26]. Wyizolowane i oczyszczone z p³ynu po hodowli Rhizobium leguminosarum
kwasy organiczne rozpuœci³y porównywaln¹ iloœæ fosforanu, jak hodowla Rhizobium.
Usuniêcie bia³ek przez dzia³anie pepsyn¹ lub precypitacjê acetonem filtratu z hodowli
Rhizobium nie mia³o wp³ywu na proces rozpuszczania nieorganicznych fosforanów,
a zobojêtnienie NaOH hamowa³o ten proces [11].

Mechanizm dzia³ania kwasów organicznych wprowadzonych do gleb zasado-
wych polega na obni¿eniu pH gleby, co powoduje przejœcie fosforanu trójwapniowe-
go w formy bardziej dostêpne dla roœlin (fosforan dwuwapniowy i jednowapniowy).
Kwasy te maj¹ tak¿e zdolnoœci chelatowania jonów Ca2+ z ró¿n¹ si³¹ w zale¿noœci od
ich budowy. Najs³abiej kompleksuj¹ Ca2+ kwasy �-hydroksymonokarboksylowe,
takie jak mlekowy, mocniej dwuhydroksydwukarboksylowe, takie jak jab³kowy
i winowy i najmocniej hydroksytrójkarboksylowe, takie jak cytrynowy. W glebach
kwaœnych kwasy te zapobiegaj¹ wytr¹caniu fosforanów przez Fe3+ i Al3+ poprzez ich
kompleksowanie z wytworzeniem cz¹stek metaloorganicznych, jak np. cytrynian
¿elazowy, a tak¿e poprzez wymianê jonow¹ i uwolnienie fosforanów [35]. Biologicz-
ne rozpuszczanie fosforanów zale¿y od procesów zachodz¹cych podczas syntezy
biomasy mikrobiologicznej, lecz nie uda³o siê stwierdziæ korelacji pomiêdzy iloœci¹
uwolnionych fosforanów a ich akumulacj¹ w biomasie bakteryjnej. Badania Illmer
i�Schinner [15] wykaza³y, ¿e akumulacja fosforanów w biomasie by³a bardzo ma³a
(1% ca³kowitego P w pod³o¿u), pomimo ¿e praktycznie ca³y P dodany do pod³o¿a
w postaci trudno rozpuszczalnych zwi¹zków zosta³ rozpuszczony. Podobnie autorom
tym nie uda³o siê znaleŸæ zale¿noœci pomiêdzy iloœci¹ wydzielonego kwasu a iloœci¹
rozpuszczonego P. Przeprowadzili oni doœwiadczenie z u¿yciem kwasu glukonowe-
go, jedynego kwasu wytwarzanego przez wyizolowane przez nich PSM (Penicillium
aurantiogriseum i Pseudomonas sp.). Przebadano efekt zwiêkszania iloœci kwasu
glukonowego w zakresie 0, 5, 50, 500 i 5000 �moli na rozpuszczanie fosforanu
wapnia w pH oko³o 4, ustalonym przez zakwaszenie HCl. Rozpuszczanie tej soli nie
by³o znacz¹co wy¿sze w próbach o wysokim stê¿eniu kwasu glukonowego w porów-
naniu z tymi o ni¿szym stê¿eniu. Wykazano tak¿e, ¿e efektywny pod wzglêdem
rozpuszczania AlPO4 Aspergilllus niger wytwarza³ w przewa¿aj¹cej iloœci kwas
cytrynowy, obok szczawiowego i�glukonowego. Dzia³aj¹c tymi kwasami na AlPO4

uzyskano uwolnienie odpowiednio 45, 10 i 3% P z tego zwi¹zku i odpowiadaj¹ce
temu 37, 10 i 4% rozpuszczenie fosforanu glinu, podczas gdy w tym samym czasie
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i przy tym samym pH, w hodowli tego grzyba AlPO4 zosta³ prawie ca³kowicie
rozpuszczony, co wskazuje, ¿e prawdopodobnie dodatkowy mechanizm mo¿e byæ
zaanga¿owany w tym procesie. Na istnienie dodatkowego mechanizmu rozpuszczania
fosforanów wskazuje tak¿e fakt, ¿e we wszystkich zaszczepionych glebach wzros³a
iloœæ dostêpnego P pomimo braku zmian pH gleby inokulowanej PSM [13, 15].

Za inny prawdopodobny mechanizm rozpuszczania fosforanów z udzia³em mi-
kroorganizmów uwa¿a siê wydzielanie protonów, które mog¹ pochodziæ z asymilacji
NH4

+ lub z procesu oddychania. Jon H+ z oddychania nie jest bezpoœrednio odpo-
wiedzialny za rozpuszczanie fosforanów, jednak odgrywa rolê w zakwaszaniu œrodo-
wiska, co zapocz¹tkowuje ten proces. Natomiast wydzielanie H+ po³¹czone z asy-
milacj¹ NH4

+ wp³ywa na poziom rozpuszczania, chocia¿ nie uda³o siê okreœliæ
w³aœciwego ko-reaktanta dla uwolnionych protonów [15].

Siarkowodór, wytwarzany zarówno w procesie fermentacji aminokwasów zawie-
raj¹cych siarkê jak i oddychania siarczanowego przeprowadzanego przez bakterie
redukuj¹ce siarczany (np. Desulfomaculum), redukuje fosforany ¿elaza (III) prowa-
dz¹c do powstania bardziej rozpuszczalnych fosforanów ¿elaza (II) [35].

Mikrobiologiczne uwalnianie fosforu
ze zwi¹zków organicznych

W wiêkszoœci gleb organiczne formy fosforu maj¹ znacznie wiêkszy udzia³
w ogólnej zawartoœci tego pierwiastka ni¿ formy mineralne. Ich zawartoœæ waha siê
od 40 do 80% ogólnej zawartoœci P w glebie. Za fosfor organiczny przyjmuje siê ten
obecny w zwi¹zkach zawieraj¹cych wi¹zania C-H. Monoestry fosforanowe s¹ domi-
nuj¹c¹ grup¹ organicznych zwi¹zków P w wiêkszoœci gleb, a fosforany inozytolu
(fityna) s¹ g³ówn¹ ich form¹ i stanowi¹ 10–50% glebowego P organicznego. Dwu-
estry obejmuj¹ kwasy nukleinowe, fosfolipidy i kwasy teichoiowe i stanowi¹ zwykle
mniej ni¿ 10% tej puli. Du¿a czêœæ glebowego fosforanu organicznego jest stabilizo-
wana poprzez wi¹zanie z minera³ami ilastymi (glinokrzemianami) i wodorotlenkami
Fe i Al. Szczególnie silnie sorbowane s¹ przez i³y fosforany inozytolu, które reaguj¹c
z metalami s¹ precypitowane jako fityny. Dwustery s¹ wi¹zane na ogó³ znacznie
s³abiej [32]. Fosfor zawarty w po³¹czeniach organicznych mo¿e byæ wykorzystywany
przez roœliny po jego uwolnieniu w wyniku mikrobiologicznej mineralizacji tych
po³¹czeñ albo reakcji enzymatycznej hydrolizy wi¹zania estrowego [3]. Enzymy
przeprowadzaj¹ce ten proces to fosfatazy, których znacznie wy¿sz¹ aktywnoœæ
stwierdza siê w strefie korzeniowej roœlin ni¿ w glebie wolnej od korzeni. �ród³em
tych enzymów mo¿e byæ aktywnoœæ mikrobiologiczna, ale tak¿e s¹ one wydzielane
przez korzenie roœlin. Wykazano, ¿e kwaœne fosfatazy mikrobiologiczne s¹ bardziej
efektywne w hydrolizowaniu organicznych zwi¹zków P ni¿ te pochodzenia roœlin-
nego [36]. Bior¹c pod uwagê, ¿e pH wiêkszoœci gleb Polski mieœci siê w zakresie od
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kwaœnego do obojêtnego mo¿na oczekiwaæ, ¿e enzymy drobnoustrojów mog¹ pe³niæ
istotn¹ rolê w udostêpnianiu roœlinom fosforu z puli organicznej [4]. Grzyby wolno
¿yj¹ce i wchodz¹ce w symbiozê mutualistyczn¹ z roœlinami (mikoryza ekto- i arbus-
kularna) syntetyzuj¹ fosfohydrolazy rozpuszczalne zarówno wydzielane do pod³o¿a
jak i zwi¹zane ze œcian¹ komórkow¹ [25, 30, 31, 36]. Wydaje siê, ¿e udzia³ enzymów
grzybowych w od¿ywianiu fosforowym roœlin jest szczególnie istotny w warunkach
klimatu suchego i pó³suchego oraz arktycznego, w których mineralizacja substancji
organicznej jest spowolniona, co powoduje, ¿e udzia³ frakcji organicznej w ogólnej
puli fosforu w tych glebach jest istotnie podwy¿szony.

Badania Yadava i Tarafdara [36] wykaza³y, ¿e szczepy Aspergillus sp. wyizolo-
wane z gleb regionów suchych i pó³suchych w Indiach uwalnia³y bardzo wydajnie P
z fityny i glicerofosforanu, szczepy zaœ Emericella i Penicillium sp. by³y mniej
wydajne. Grzyby te syntetyzowa³y zarówno uwalniane do pod³o¿a jak i zwi¹zane
z grzybni¹ fitazy oraz kwaœn¹ i alkaliczn¹ fosfatazê. Potencja³ hydrolityczny tych
grzybów by³ dostateczny do zaspokojenia potrzeb od¿ywczych roœlin przez fosfor
uwalniany z natywnych Ÿróde³ organicznych. Zespó³ Tibbett i in. [30, 31] przepro-
wadzi³ badania porównawcze nad aktywnoœci¹ kwaœnej fosfatazy syntetyzowanej
przez szczepy ektomikoryzowego grzyba Habeloma sp. wyizolowane z obszarów
arktycznych i strefy klimatu umiarkowanego (Habeloma jest grzybem szeroko roz-
powszechnionym na obszarach od Afryki równikowej do tundry arktycznej). Fosfa-
taza syntetyzowana przez te szczepy by³a enzymem indukcyjnym, chocia¿ u niektó-
rych szczepów jej synteza by³a konstytucyjna. W temperaturze poni¿ej 12°C szczepy
„arktyczne” syntetyzowa³y znacznie wiêcej kwaœnej fosfatazy (zewn¹trzkomórkowej
i zwi¹zanej ze œcian¹ komórkow¹) ni¿ szczepy pochodz¹ce z klimatu umiarko-
wanego. Zewn¹trzkomórkow¹ (rozpuszczaln¹) fosfatazê aktywn¹ w niskiej (6°C)
temperaturze wykryto tylko u arktycznych szczepów psychrotroficznych inkubowa-
nych w 6°C. Fosfatazy wydzielone do pod³o¿a przez grzyby ektomikoryzowe maj¹ na
ogó³ optimum pH zbli¿one do stopnia zakwaszenia ich natywnych gleb.

Koniczyna czerwona zaszczepiona grzybem mikoryzy arbuskularnej (Glomus
versiforme) rosn¹ca w glebie wêglanowej pozyskiwa³a P ze zwi¹zków organicznych
(lecytyny, RNA, i fitanu sodu) w iloœciach podobnych do koniczyny pobieraj¹cej
fosforany z KH2PO4 bez mikoryzy w warunkach, gdy P by³ wprowadzony do gleby
w tych samych iloœciach [6].

W uruchamianiu fosforanu z fityny uczestnicz¹ tak¿e bakterie. Wydaje siê jednak,
jak wskazuj¹ wyniki uzyskane przez Richardsona i Hadobas [25], ¿e zdolnoœæ ta jest
niezbyt rozpowszechniona wœród izolatów bakteryjnych. Na podstawie analizy przy-
padkowo wyselekcjonowanych 200 szczepów bakterii glebowych autorzy ci szacuj¹,
¿e mniej ni¿ o 0,5% daj¹cej siê hodowaæ populacji bakterii glebowych jest zdolna do
wykorzystania heksafosforanu inozytolu (fityny) jako Ÿród³a C i P. Cztery zidentyfiko-
wane najaktywniejsze w syntezie fitaz szczepy to dwa izolaty niefluoryzujacego
gatunku Pseudomonas mendocina i dwa izolaty fluoryzuj¹cego gatunku Pseudomonas
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putida. Izolaty P. putida mog³y uwolniæ do 81% P z fityny, bez wzglêdu na to czy wpro-
wadzono do pod³o¿a dodatkowe Ÿród³o C, natomiast izolaty P. mendocina wymaga³y
dodatku arabinozy. Aktywnoœæ enzymatyczn¹ wykrywano albo przy pH 7.0 albo pH 5.0.

Badania wskazuj¹, ¿e fitaza mo¿e byæ najwa¿niejszym enzymem udostêpnia-
j¹cym fosforany z puli organicznej obejmuj¹cej nie tylko specyficzny jej substrat.
Mo¿e ona hydrolizowaæ tak¿e wi¹zania w wielu substratach, takich jak monoestry,
kompleksowe diestry (RNA), pirofosforany, liniowe i cykliczne polifosforany [6].

Metody biologiczne zwiêkszania efektywnoœci
wykorzystania przez roœliny P obecnego w glebie

Du¿e znaczenie dla oszczêdnego gospodarowania zasobami geologicznymi fos-
foranów wykorzystywanymi do produkcji nawozów maj¹ próby zaspokojenia zapo-
trzebowania roœlin na P poprzez stosowanie mniejszych dawek nawo¿enia bez
istotnych spadków plonu. Mo¿na to osi¹gn¹æ dzia³aniami zwiêkszaj¹cymi pulê
biodostêpnego P pochodz¹cego z zasobów glebowych lub obni¿aj¹cymi immobili-
zacjê (uwstecznianie) P wprowadzonego do gleby z nawo¿eniem. Dzia³ania te mog¹
obejmowaæ: zastosowanie mikrobiologicznych preparatów bionawo¿eniowych za-
wieraj¹cych mikroorganizmy rozpuszczaj¹ce fosforany nieorganiczne lub hydrolizu-
j¹ce wi¹zania estrowe w organicznych zwi¹zkach fosforowych. Drugi kierunek
dzia³añ to udoskonalanie roœlin metodami tradycyjnymi lub z wykorzystaniem metod
in¿ynierii genetycznej. Mog¹ one prowadziæ do zwiêkszonego wydzielania przez
roœliny do pod³o¿a kwasów organicznych lub zwiêkszonej syntezy i uwalniania do
gleby fosfohydrolaz, w tym fitaz hydrolizuj¹cych fityny, co zwiêksza pulê biodostêp-
nego P. Mo¿liwa jest tak¿e genetyczna transformacja roœlin umo¿liwiaj¹ca im efek-
tywniejsze pobieranie P ze œrodowiska dziêki wprowadzeniu do nich genów warun-
kuj¹cych: zwiêkszony wzrost korzenia i w³oœników w warunkach obni¿onej zawar-
toœci biodostêpnego P, a tak¿e zwiêkszenie ekspresji genów koduj¹cych transportery
wysokiego powinowactwa dla P.

Transformacje roœlin umo¿liwiaj¹ce im zwiêkszenie w glebie puli uruchamianego
P oraz zwiêkszaj¹ce efektywnoœæ pobierania przez nie P ze œrodowiska zosta³y
omówione w artyku³ach Ciereszko [2, 3]. Z tego powodu w prezentowanej pracy bêd¹
omówione tylko rezultaty badañ nad mikrobiologicznymi metodami zwiêkszania
dostêpnoœci P dla roœlin oraz obecne na rynku biopreparaty (bionawozy) zawieraj¹ce
mikroorganizmy uruchamiaj¹ce P.

Czynniki wp³ywaj¹ce na efektywnoœæ PSM in vitro

Badania laboratoryjne wykaza³y, ¿e efektywnoœæ rozpuszczania fosforanów nie-
organicznych zale¿y od typu mikroorganizmów, formy fosforanów, sk³adu pod³o¿a
oraz dostêpnego Ÿród³a wêgla. Stwierdzono, ¿e fosforan trójwapniowy jest ³atwiej
rozpuszczany przez bakterie ni¿ fosforyty, a grzyby rozpuszczaj¹ i uwalniaj¹ wiêcej
dostêpnego P z fosforytów. Jakoœæ fosforytów oraz cechy krystalograficzne tak¿e
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wp³ywaj¹ na tempo ich rozpuszczania, gdy¿ formy drobnokrystaliczne s¹ rozpusz-
czane szybciej ni¿ gruboziarniste. Zaobserwowano, ¿e Ÿród³o C w hodowli ma wp³yw
na ten proces, gdy¿ bakterie s¹ bardziej efektywne w obecnoœci heksoz i pentoz,
podczas gdy grzyby wykazuj¹ jednakow¹ skutecznoœæ w obecnoœci heksoz, pentoz
jak i disacharydów. Grzyby wykazuj¹ zazwyczaj maksymaln¹ wydajnoœæ w zakresie
pH pod³o¿a od kwaœnego do obojêtnego, bakterie zaœ w pH oko³o 7. Napowietrzanie
sprzyja rozpuszczaniu fosforanów, a optimum temperatury jest zwykle w zakresie
25–30°C. Szczepy wyizolowane z warunków arktycznych lub skrajnych pod wzglê-
dem pH i zasolenia by³y jednak najaktywniejsze w hodowlach uwzglêdniaj¹cych
cechy œrodowiska, z którego zosta³y wyizolowane [17, 30, 35].

Bionawozy fosforanowe

Bionawozy to preparaty zawieraj¹ce szczepy specyficznych mikroorganizmów,
których aktywnoœæ wp³ywa korzystnie na wzrost roœlin przez udostêpnianie sk³adni-
ków od¿ywczych obecnych w glebie, lecz w formie dla nich niedostêpnej, lub przez
wzbogacanie gleby w te sk³adniki, a tak¿e czêsto przez syntezê fitohormonów [12].

Pierwsze zastosowanie na szerok¹ skalê preparatu mikrobiologicznego w celu
udostêpnienia roœlinom P uwolnionego z natywnych glebowych po³¹czeñ organicz-
nych datuje siê na lata 50. ubieg³ego wieku. Preparat pod nazw¹ Fosfobakteryna
(zarodniki bakterii Megaterium viphosphateum obecnie znanej jako Bacillus mega-
terium var. phosphaticum zaadsorbowane na kaolinicie) zastosowano do inokulacji
nasion lub doglebowo na obszarze 14 milionów hektarów upraw w ko³chozach
w ZSRR. Najlepsze rezultaty uzyskano na glebach obojêtnych lub alkalicznych
z wysok¹ zawartoœci¹ substancji organicznej. Zabiegi te spowodowa³y œrednio 5–10%
przyrost plonów. Lepsze wyniki uzyskano stosuj¹c ten preparat w Indiach, gdzie
œredni przyrost plonów wynosi³ 10–15%, a ró¿nice efektywnoœci zale¿a³y od warun-
ków agroklimatycznych i rodzaju testowanych upraw. Doœwiadczanie nad efektyw-
noœci¹ Fosfobakteryny, przeprowadzone w USA w latach 60. dwudziestego wieku
w ró¿nych lokalizacjach (od Alaski do Teksasu) w uprawach pszenicy, owsa i sorgo,
zakoñczy³y siê niepowodzeniem, podobnie jak nie stwierdzono stymulacji wzrostu
pomidorów uprawianych w warunkach szklarniowych w glebie o w³aœciwoœciach
typowych dla czarnoziemów [18].

W latach póŸniejszych podjêto badania nad biopreparatami zawieraj¹cymi w wie-
lu przypadkach, podobnie jak Fosfobakteryna, szczepy B. megaterium jako organiz-
mu rozpuszczaj¹cego fosforany, ale ³¹cznie z gatunkami mikroorganizmów wi¹¿¹cymi
N2 takimi jak Azotobacter i Azospirillum. Funkcj¹ tych ostatnich jest raczej stymulo-
wanie wzrostu roœlin poprzez syntetyzowane czynniki wzrostowe ni¿ poprzez wi¹za-
nie N2 [1, 26]. Dostêpne obecnie na rynku bionawozy (tab. 1) zawieraj¹ jako PSM
oprócz B. megaterium tak¿e inne gatunki Bacillus, grzyby wolono ¿yj¹ce lub mikory-
zowe. Podejmowane s¹ tak¿e próby wprowadzenia na rynek biopreparatów zawiera-
j¹cych mieszaninê zmielonych fosforytów i siarki zaszczepion¹ bakteriami autotro-
ficznymi utleniaj¹cymi S do kwasu siarkowego [27, 29, 34].
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Tabela 1. Biopreparaty fosforowe obecne na rynku i w fazie przygotowania do produkcji

Preparat i producent Mikroorganizm Mechanizm odpowiedzialny
za stymulacjê wzrostu roœlin

Provide; Philom BIOS, Saskatchewan
Wheat (Kanada ),
[8,www.gov.mb.ca/agriculture/crops/pul
secrops/bhd03s05.html]

Penicillium bilaji uruchamianie uwstecznionego P

TagTeam; Philom BIOS (Kanada),
[www.philombios.ca/Canada/tagteam/tag
team1.html]

Penicillium bilaji,
Rhizobium

uwalnianie fosforu z
nierozpuszczalnych form
glebowych, wi¹zanie N2,
wspomaganie rozwoju korzeni
roœlin

B6 (OMEX); Biogrow (RPA)
[www.biogrow.co.za/biologicals.htm]

Bacillus subtilis, B. pumilis,
B. laterosporus, B. chitono-
sporus, B. licheniformis,
B. megaterium

uwalnianie nieorganicznego P,
wi¹zanie N2, rozk³ad resztek
po¿niwnych, wzmacnianie reakcji
obronnych roœlin

90% Phylazonit MC; PHYLAXIA
PHAEMAROM SRL (Rumunia)
[www.phylaxia.spidernet.ro/paginaprod
use.php]

Azotobacter, Bacillus
megaterium

mobilizacja P; synteza fitohormo-
nów: kwasu giberylowego, hetero-
auksyn, witamin z grupy B;
stymulacja rozk³adu celulozy

PHOSFERT; Kumar Krishi Mitra
Bioproducts Pvt Ltd (Indie)
[www.krishimitra.net/products.html]

Azotobacter chroococcum,
A.vinelandi, Bacillus mega-
terium var. phosphaticum

wi¹zanie N2, uwalnianie fosforu
z nierozpuszczalnych form glebo-
wych, Ÿród³o fitohormonów, witamin
z grupy B i zwi¹zków z aktywnoœci¹
przeciwgrzybow¹

Ecorrhiza-VAM; KCP Sugar and
Industries /Pvt/Ltd Chennai (Indie)
[www.dbtindia.nic.in/r&d/biofertilizer.html]

mieszanka grzybów
endomikoryzowych

Nurserrhiza-VAM; KCP Sugar and
Industries /Pvt/Ltd Chennai, (Indie)
[www.dbtindia.nic.in/r&d/biofertilizer.html]

mieszanka grzybów
endomikoryzowych

Josh-a root booster; M/s Cadila
Pharmaceutical Ltd, Ahemdabad
(Indie)
[www.dbtindia.nic.in/r&d/biofertilizer.html]

mieszanka grzybów
endomikoryzowych

Symbion-P; T. Stanes and Company
LT (Indie)
[www.tstanes.com/symbion_p_psb.html]

B. megaterium
var. phosphaticum

uruchamianie uwstecznionego P
glebowego, który uzupe³nia zmniej-
szon¹ o 50% dawkê nawo¿enia fos-
foranowego

Biosuper; CSIRO (Australia) [21] Thiobacillus spp. mobilizacja P z granul mieszaniny
fosforytów i siarki

BPF; Juwei (ChRL) [20] Bacillus circulans uruchamianie P i K z minera³ów,
synteza fitohormonów

CBI; Juwei (ChRL) [20] Bacillus megaterium
B. mucilaginosus

uruchamianie P i K z minera³ów,
wi¹zanie N2

Testowany; V-mark Resources (Hong
Kong) Instytut Gleboznawstwa
Chiñskiej Akademii Nauk [27]

Azotobacter chroococcum,
Bacillus megaterium,
B. mucilaginosus, Glomus
mosseae, G. intraradices

wi¹zanie N2, uruchamianie P i K,
polepszanie w³aœciwoœci gleby

Testowany; Brazylia [28] Acidithiobacillus uruchamianie P i K

92 E. Kurek, E. Ozimek



W ostatnich latach pojawi³ siê ciekawy pomys³ zastosowania PSM kapsu³ko-
wanych w biopolimerach, takich jak alginian, k-karaginian, agar, nie tylko jako
bionawozy wprowadzane do gleby, lecz tak¿e jako substytuty chemicznej solubiliza-
cji fosforytów wykorzystuj¹cej kwasy nieorganiczne u¿ywane w procesie produkcji
superfosfatu. Wykazano, ¿e spu³apkowane w ¿elu alginianowym wzbogaconym 3%
sproszkowanego chudego mleka komórki Enterobacter by³y znacznie efektywniejsze
w rozpuszczaniu fosforanu i stymulacji wzrostu testowej roœliny (Lactuca sativa) ni¿
wprowadzone w zawiesinie. Kapsu³kowanie rozpatruje siê jako szczególnie przydat-
ne do produkcji dwusk³adnikowych preparatów. Makrokapsu³y sk³adaj¹ce siê z rdze-
nia i otoczki umo¿liwia³yby umieszczenie jednego mikroorganizmu, np. grzyba
mikoryzowego, w otoczce, a wi¹¿¹cej N2 bakterii, np. Rhizobium, w czêœci rdzeniowej.
Obiecuj¹ce rezultaty uzyskano, gdy w makrokapsule zamkniêto R. trifolii i PSM
Yarowia lipolitica [33].

Podsumowanie

Zapotrzebowanie na nawozy fosforowe w takich krajach jak Indie, Chiny i kraje
afrykañskie jest bardzo du¿e, a ze wzglêdu na koszty ich pozyskiwania obci¹¿aj¹ce
istotnie bud¿ety tych pañstw nie jest zaspokojone. Wszystkie mineralne nawozy
fosforowe bêd¹ce na rynku s¹ zanieczyszczone w ró¿nym stopniu metalami ciê¿kimi,
a zw³aszcza kadmem, który stanowi nieod³¹czny sk³adnik fosforytów, surowca do ich
produkcji. Zast¹pienie nawet czêœciowe P wprowadzonego z nawo¿eniem mineral-
nym, fosforem uruchomionym z fosforytów stosowanych jako nawóz oraz fosforem
z zapasów glebowych, a tak¿e zmniejszenie uwsteczniania P wprowadzonego z na-
wo¿eniem mineralnym przez zastosowanie bionawozów mia³oby istotne znaczenie
dla gospodarki ¿ywnoœciowej, œrodowiska glebowego i bud¿etu wielu pañstw, w tym
tak¿e Polski. Najwiêksza ró¿norodnoœæ bionawozów zwiêkszaj¹cych dostêpnoœæ P
dla roœlin wystêpuje na rynku indyjskim, a ich produkcja jest tam tak¿e wysoka.
Jednak sukces w zastosowaniu bionawozów jest ograniczony ogromn¹ niepowtarzal-
noœci¹ pozytywnej odpowiedzi na szczepionki w zale¿noœci od typu uprawy (a nawet
w tej samej uprawie) i regionu (warunki klimatyczne i glebowe). Doœwiadczenie
wynikaj¹ce z zastosowania tych preparatów w Indiach wskazuje, ¿e pozytywn¹
odpowiedŸ na szczepienie obserwuje siê prawie wy³¹cznie w glebach z wysok¹
zawartoœci¹ C organicznego i nisk¹ zawartoœci¹ dostêpnego P [9]. Doœwiadczenia
przeprowadzone w Polsce z zastosowaniem preparatu Juwei wskazuj¹, ¿e o sukcesie
decyduje liczebnoœæ natywnych PSM w glebie [19], a doœwiadczenia australijskie
z preparatem Biosuper zwracaj¹ uwagê na warunki klimatyczne [18]. Preparat ten
jako skuteczny jest rekomendowany tylko dla roœlin wieloletnich w wilgotnym
klimacie�tropikalnym.
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Biological methods to increasing

the content of bioavailable phosphorus in soil

Key words: phosphate solubilizing microorganisms (PSM), phosphate
biofertilizers, organic acids, chelating, soil phosphohydrolases, acidification

Summary

Among the mineral compounds, phosphorus is an element being least available to
crop plants. The effectiveness of P utilization from mineral fertilizers reaches 42% in
Poland merely as the phosphorus introduced into soil is quickly immobilized. The
form of P, the physico-chemical properties of soil and its biological activity control the
bioavailability of this element. Many microorganisms emit the organic acids and
protons to the environment, what enables to solubilize inorganic phosphates and
reduce immobilization of phosphorus from mineral fertilizers in soil. Bioavailability
of phosphorus is increased by action of phosphohydrolases (secreted by microorga-
nisms) including phytases hydrolyzing the main fraction of soil organic phosphorus.
The main purpose of using phosphate biofertilizers is to increase the number of
microorganisms in showing these kind of activities. The effectiveness of such
biofertilizers is variable because of differences in climatic parameters, differences in
soil and plant varieties. The geological reserves of good quality phosphate rocks (with
low Cd content), which are used to produce the mineral fertilizers decrease, so the use
of biofertilizers may reduce the cost of plant production in the future.
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Determinanty jakoœci owoców
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Wstêp

Na konkurencyjnym rynku podstawowym narzêdziem w walce o konsumenta sta³
siê produkt i zasad¹ jest, ¿e nale¿y go przygotowaæ zgodnie z wymaganiami klientów,
na podstawie wczeœniej rozpoznanych potrzeb [41]. W przypadku owoców polityka
produktu obejmuje przede wszystkim jego jakoœæ i cenê, ale tak¿e wybór gatunków
i odmian, przygotowanie odpowiednich partii towaru oraz, co podkreœla wielu auto-
rów [10, 24, 74, 76], zgodnoœæ jakoœci owoców z obowi¹zuj¹cymi normami. By uzys-
kaæ produkt koñcowy dobrej jakoœci, nale¿y przywi¹zywaæ do niej wagê w ca³ym ³añ-
cuchu ¿ywnoœciowym [11, 21]. St¹d te¿ podnoszenie jakoœci owoców powinno byæ
programowym zadaniem producentów, a utrzymywanie jej na odpowiednio wysokim
poziomie musi dotyczyæ wszystkich uczestników rynku – detalistów, hurtowników,
eksporterów i importerów. Najwiêksza odpowiedzialnoœæ spada jednak na pro-
ducentów, gdy¿ to w³aœnie w gospodarstwach jakoœæ tworzona jest od podstaw [46].

Determinanty jakoœci

Wybór stanowiska, materia³u nasadzeniowego i modelu sadu

Do istotnych czynników decyduj¹cych o jakoœci owoców nale¿y odpowiednie
przygotowanie stanowiska pod za³o¿enie sadu czy plantacji. Przygotowuj¹c glebê
nale¿y zwracaæ uwagê na skuteczne odchwaszczenie pola i doprowadzenie w³aœci-
woœci fizykochemicznych gleby do odpowiedniego poziomu [37, 40]. Dotyczy to
m.in. zawartoœci substancji organicznej w glebie, która decyduje o jej strukturze
i w³aœciwoœciach fizycznych, odczynie, a przede wszystkim zasobnoœci w dostêpne
dla roœlin sk³adniki pokarmowe. Okres przed za³o¿eniem uprawy jest w praktyce
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jedynym terminem, kiedy racjonalnie mo¿na zastosowaæ nawozy organiczne bêd¹ce
Ÿród³em sk³adników pokarmowych i substancji organicznej [37].

Jakoœæ owoców w du¿ej mierze zale¿y od wysokiej jakoœci materia³u nasadze-
niowego, o której z kolei decyduj¹ cechy genetyczne drzew, a wiêc podk³adki i odmia-
ny, a tak¿e ich parametry [19]. Nale¿y sadziæ drzewka silnie wyroœniête z kilkoma
pêdami bocznymi. Tym wymaganiom odpowiadaj¹ drzewka dwuletnie z jednoroczn¹
koron¹ oraz silnie wyroœniête drzewka jednoroczne z kilkoma pêdami bocznymi,
które pozwalaj¹ na zak³adanie ró¿nych modeli sadów [12]. Wybór w³aœciwego mo-
delu sadu, czyli odpowiedni dobór odmiany i podk³adki, jak równie¿ odpowiednia
liczba drzew na hektarze i forma korony decyduj¹ o powodzeniu ca³ego przedsiê-
wziêcia [6, 25]. Dobór odmiany do niedawna by³ uwarunkowany przede wszystkim
wysok¹ plennoœci¹, obecnie natomiast poszukiwane s¹ zw³aszcza odmiany o trwa-
³ych i atrakcyjnych owocach, wyró¿niaj¹cych siê dobrym smakiem i mo¿liwie d³ugim
zachowywaniem œwie¿oœci w czasie przechowywania i obrotu. Œliwki na przyk³ad
powinny charakteryzowaæ siê ³atwym oddzielaniem pestki od mi¹¿szu, a czereœnie
ma³¹ podatnoœci¹ na pêkanie [60]. Z kolei dobór podk³adki jest spraw¹ niezwykle
istotn¹ z uwagi na wzajemny wp³yw na siebie podk³adki i odmiany uprawnej [25 za
Tukey’em]. Podk³adka decyduje o takich w³aœciwoœciach drzewa jak si³a wzrostu,
wczesnoœæ wchodzenia w okres owocowania, mrozoodpornoœæ, plennoœæ i niew¹tpli-
wie jakoœæ owoców [16, 18, 25, 71]. Dla wszystkich gatunków wymagania te mog¹
spe³niaæ podk³adki kar³owe i pó³kar³owe [82]. Podk³adka wp³ywa równie¿ na zdol-
noœæ pobierania okreœlonych sk³adników mineralnych z gleby, co jest dodatkow¹
wskazówk¹ przy doborze podk³adki do konkretnych warunków glebowych [35].
Badania prowadzone w sadach jab³oniowych wykaza³y wp³yw podk³adki na masê
jab³ek, zawartoœæ w nich ekstraktu i kwasowoœæ [1], a tak¿e na zawartoœæ wapnia
i podatnoœæ na choroby fizjologiczne [69]. Podk³adka stanowi ponadto element,
dziêki któremu mo¿na modyfikowaæ dop³yw œwiat³a do korony drzewa, co poœrednio
wp³ywa na wybarwianie siê owoców [25].

Wa¿nym elementem uprawy, maj¹cym wp³yw na jakoœæ owoców, szczególnie na
ich wybarwienie, jest forma korony, odpowiednio dobrana gêstoœæ sadzenia i roz-
mieszczenie drzew w sadzie [25 za Engelem, 36, 49]. Na przyk³ad badania Licz-
nar-Ma³añczuk [36] wykaza³y, ¿e w intensywnych nasadzeniach jab³oniowych
(3000–3500 drzew ha–1) owoce wysokiej jakoœci pozwalaj¹ uzyskaæ systemy sadze-
nia jednorzêdowego, z koron¹ wrzecionow¹ lub superwrzecionow¹, a przede wszyst-
kim prowadzenie drzew w formie litery V. Nasadzenia dwu-trzyrzêdowe, ze wzglêdu
na gorsze naœwietlenie dolnej czêœci korony drzew, reaguj¹ zwiêkszeniem procentu
owoców s³abiej wybarwionych i drobniejszych. W sadach gêsto sadzonych, korona
wrzecionowa, zdaniem specjalistów, jest najbardziej rozpowszechnion¹ i sprawdzon¹
[8, 17]. Ten typ korony polecany jest równie¿ dla gruszy i œliwy. Umo¿liwia dobre
naœwietlenie owoców i zapewnia siln¹ konstrukcjê drzewa. Jednak¿e Sosna [71]
zaleca przy koronie wrzecionowej umiejêtne ciêcie i przyginanie pêdów. Równie¿
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w produkcji wiœni i czereœni wa¿na jest kontrola wzrostu drzew i utrzymanie koron
z przewag¹ m³odych, dobrze owocuj¹cych pêdów. Dlatego drzewa tych gatunków
mo¿na prowadziæ w formie osiowej bez konarów i ga³êzi, z pêdami najwy¿ej
trzyletnimi, z ciêciem odnawiaj¹cym [47]. Badania Miki i in. [48] pokazuj¹, ¿e przy
wprowadzeniu regularnego ciêcia letniego i przerzedzania zawi¹zków mo¿liwe jest
tak¿e, bez uszczerbku dla jakoœci owoców, bardzo gêste sadzenie jab³oni (3500–6000
drzew ha–1). Jednak generalnie w miarê zagêszczania drzew na hektarze pogarsza siê
jêdrnoœæ owoców, zmniejsza siê zawartoœæ witaminy C, cukrów i ekstraktu [33, 50].
Obecnie coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ korony rozpinane, np. forma Mikado
[49 za Lesspinasse i Delortem]. Badania Bulera i Miki [8] wykaza³y, ¿e drzewa
jab³oni prowadzone w systemie Mikado mia³y istotnie wiêkszy procent jab³ek najle-
piej wybarwionych w porównaniu z jab³oniami o koronie wrzecionowej. Kolejn¹
zalet¹ tego typu korony jest obfitszy plon. Z badañ Bulera i in. [9] wynika, ¿e nowe
formy koron wp³ywaj¹ na zwiêkszenie œredniej masy jab³ka.

Nie bez znaczenia dla jakoœci owoców jest wiek nasadzeñ. Szczególnie odnosi siê
to do plantacji truskawek, które bez obni¿enia jakoœci owoców mog¹ plonowaæ
najwy¿ej 2–3 lata. Badania Dejwor-Borowiak i Radajewskiej [13] pokaza³y, ¿e
œrednia masa owocu truskawki w kolejnych trzech latach plonowania zmniejsza³a siê
z 14 g w pierwszym roku do 4 g w trzecim roku uprawy. Równie¿ w intensywnych
sadach jab³oniowych o du¿ym zagêszczeniu, w miarê starzenia siê drzew wystêpuje
znaczne pogorszenie jakoœci owoców [84].

Zabiegi agrotechniczne

Na jakoœæ owoców wp³ywaj¹ tak¿e zabiegi agrotechniczne, takie jak nawad-
nianie, nawo¿enie, œció³kowanie czy pielêgnacja gleby, ciêcie drzew i przerzedza-
nie zawi¹zków [31, 73, 81]. Równie¿ poprawna i skuteczna ochrona jest jednym z
podstawowych warunków uzyskania owoców wysokiej jakoœci i to nie tylko z
powodu ich zdrowotnoœci, lecz tak¿e jakoœci wewnêtrznej, g³ównie wy¿szej zawar-
toœci cukrów [7, 52, 81]. Pestycydy powinno siê jednak stosowaæ wy³¹cznie
wówczas, gdy s¹ konieczne, w odpowiednich terminach oraz stê¿eniach nie wy¿-
szych ni¿ polecane [5], poniewa¿ s¹ one g³ównym sk³adnikiem tzw. pozosta³oœci
wystêpuj¹cych w roœlinach, a œciœlej w ich jadalnych czêœciach [52]. Ze wzglêdu na
jakoœæ zdrowotn¹ owoców do zwalczania chorób i szkodników powinno siê stoso-
waæ wy³¹cznie œrodki selektywne lub czêœciowo selektywne, oszczêdzaj¹ce rozto-
cza oraz owady drapie¿ne i paso¿ytnicze, oraz d¹¿yæ do zmniejszania ich iloœci
uwzglêdniaj¹c naturaln¹ odpornoœæ niektórych odmian [51]. Wa¿na jest równie¿
rotacja stosowanych preparatów [44].

Obecnie jednak nie wystarczy tylko zapewnienie skutecznej ochrony. Konieczne
staje siê, ze wzglêdu na zdrowotnoœæ owoców, stosowanie technik opryskiwania
polegaj¹cych miêdzy innymi na minimalizacji zu¿ycia œrodków ochrony roœlin.
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Spe³nienie tych warunków jest mo¿liwe przez dobranie opryskiwacza do ochrony
konkretnej uprawy. Sadownictwo dysponuje ca³¹ gam¹ opryskiwaczy pozwalaj¹cych
na racjonaln¹ ochronê [81]. W celu ograniczenia stosowania pestycydów mo¿na
siêgaæ równie¿ do mechanicznych i biologicznych metod zwalczania chorób i szkod-
ników. Przyk³adem mo¿e byæ, stosowane podczas wiosennego ciêcia drzew, zbiera-
nie i niszczenie z³ó¿ jaj szkodników czy wycinanie pêdów i rozetek liœciowych
pora¿onych przez choroby [53]. Koszenie i palenie liœci czy roz³ogów, np. po zbiorze
truskawek, tak¿e nale¿¹ do zabiegów fitosanitarnych ograniczaj¹cych rozprzestrze-
nianie siê chorób i szkodników [44]. Wa¿nym zabiegiem jest równie¿ przynêcanie
i ochrona po¿ytecznych zwierz¹t [53].

Na jakoœæ owoców du¿y wp³yw wywiera racjonalne nawo¿enie. Stosuj¹c umiar-
kowane dawki nawozów uzyskuje siê owoce wysokiej jakoœci, o optymalnej zawar-
toœci kwasów i cukrów, smaczne, jêdrne, charakteryzuj¹ce siê zwartym mi¹¿szem
i mocn¹ skórk¹, przez co odporniejsze na infekcje grzybowe i bakteryjne. Zmniejsza
siê równie¿ ryzyko powstawania w nich zaburzeñ metabolicznych [4, 42]. Skutecz-
noœæ nawo¿enia zale¿y w du¿ym stopniu nie tylko od rodzaju nawozu, jego iloœci
i terminu zastosowania, lecz równie¿ od sposobu dostarczania sk³adników pokarmo-
wych oraz, co podkreœla Wójcik [85], od czynników biologicznych, œrodowiskowych
i agrotechnicznych.

Naukowcy, badaj¹c wp³yw nawo¿enia poszczególnymi sk³adnikami na jakoœæ
owoców, zauwa¿yli miêdzy innymi, ¿e bardziej intensywne nawo¿enie azotem zwiêk-
sza wielkoœæ jab³ek, jednak wywiera niekorzystny wp³yw na ich jêdrnoœæ oraz powo-
duje mniej intensywn¹ barwê rumieñca lub jego brak [38]. Gatunki drzew pestkowych
przenawo¿one azotem zawieraj¹ mniej rozpuszczalnych cukrów i s¹ podatniejsze na
pêkanie [85]. Ponadto wysokie dawki nawozów azotowych powoduj¹ degradacjê
œrodowiska glebowego przez wysokie zakwaszenie i akumulacjê toksycznych jonów,
które mog¹ byæ „przekazywane” do owoców [54]. Na jêdrnoœæ, wielkoœæ i smak
jab³ek, œliwek, wiœni i czereœni korzystnie wp³ywa natomiast nawo¿enie potasem.
Du¿e dawki nawozów potasowych sprzyjaj¹ ponadto lepszemu wybarwianiu owo-
ców i szybszemu ich dorastaniu. Z drugiej strony jednak owoce gorzej siê przecho-
wuj¹ i s¹ podatniejsze na choroby przechowalnicze [26]. Z kolei nawo¿enie wapniem
zwiêksza zawartoœæ tego pierwiastka w owocach, co zmniejsza gnicie jab³ek, a w po-
³¹czeniu z borem poprawia ich jêdrnoœæ i zdolnoœæ przechowalnicz¹ [75]. Drzewa
niedo¿ywione wapniem wydaj¹ owoce drobniejsze, a wiœnie i czereœnie dodatkowo s¹
podatniejsze na pêkanie [14, 15]. W³aœciwy poziom boru zapobiega natomiast spêka-
niu i korkowaceniu owoców [86]. Szczególnie wra¿liwe na niedobory boru s¹ œliwy.
Przy jego niedostatku zawi¹zywanie owoców jest s³abe, s¹ one drobne, zniekszta³cone
i niesmaczne, a poza tym maj¹ tendencjê do wczesnego dojrzewania. Podobne
objawy, ale w mniejszym stopniu, wystêpuj¹ u czereœni i wiœni. Na wielkoœæ i smak
wszystkich owoców wp³ywa równie¿ nawo¿enie magnezem [85].
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Jednym z czynników negatywnie wp³ywaj¹cych na jakoœæ owoców jest susza.
Dlatego te¿ wa¿ne jest nawadnianie roœlin, szczególnie truskawek i jab³oni na
podk³adkach s³abo rosn¹cych [26, 70, 78]. Istotny jest zarówno termin, jak i d³ugoœæ
nawadniania. Jak wykaza³ Treder [78] od tych dwóch czynników zale¿y wielkoœæ
jab³ek, ich jêdrnoœæ, zawartoœæ ekstraktu oraz jakoœæ przechowalnicza. Czynniki te
wp³ywaj¹ równie¿ na zwiêkszenie œredniej masy truskawek [79]. Nieograniczona
dostêpnoœæ wody mo¿e powodowaæ jednak zbytnie ich uwodnienie, pogorszenie
jêdrnoœci oraz zmniejszenie zawartoœci suchej masy. Przy czym truskawki deszczo-
wane, w porównaniu z nawadnianymi kropelkowo, charakteryzuj¹ siê ni¿sz¹ zawar-
toœci¹ suchej masy, a tak¿e ni¿sz¹ zawartoœci¹ witaminy C. Oba sposoby nawadniania
mog¹ ponadto przyczyniæ siê do zmniejszenia zawartoœci cukrów i witaminy A[59].

Kolejnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na jakoœæ owoców jest odpowiednia pielêg-
nacja gleby. Na przyk³ad jab³ka dobrej jakoœci, jêdrne, ma³o podatne na choroby prze-
chowalnicze uzyskuje siê z sadu zadarnionego [46]. Murawa w miêdzyrzêdziach
wp³ywa na jakoœæ owoców poprzez zatrzymywanie wody z opadów, wczeœniejsze
koñczenie wegetacji i lepsze wybarwianie siê owoców. Jednak wad¹ tego systemu jest
stwarzanie czêœciowej konkurencji o sk³adniki pokarmowe dla drzew. Dlatego mura-
wê w miêdzyrzêdziach nale¿y czêsto kosiæ. Pod drzewami w rzêdach specjaliœci
polecaj¹ czarny ugór, utrzymywany za pomoc¹ narzêdzi mechanicznych lub przy
u¿yciu herbicydów [46]. By ograniczyæ zu¿ycie tych ostatnich powinno siê je
stosowaæ wy³¹cznie pod koronami drzew, przy rygorystycznym przestrzeganiu ro-
dzajów i dawek, by nie prowadzi³y do kumulacji pozosta³oœci w owocach [40].
D¹¿enie do ograniczenia stosowania œrodków chemicznych i wymogi dotycz¹ce
ochrony œrodowiska wymuszaj¹ dziœ ca³kowit¹ rezygnacjê b¹dŸ ograniczenie stoso-
wania herbicydów [58]. Alternatyw¹ jest odchwaszczanie mechaniczne za pomoc¹
ró¿nego rodzaju chwastowników oraz stosowanie œció³ek b¹dŸ roœlin okrywowych,
dodatkowo poprawiaj¹cych warunki glebowe [46]. Badania Krzewiñskiej i Miki [32]
wykaza³y, i¿ kombinacje ze œció³kami (folia, trociny, kora) sprzyja³y wzrostowi
drzew, przyspiesza³y ich owocowanie i zwiêksza³y plon, jednak nie poprawi³y
znacz¹co jakoœci owoców, gdy¿ wysokie plonowanie hamowa³o wybarwienie i two-
rzenie siê rumieñca. Natomiast badania Szewczuk i Gudarowskiej [72] wykaza³y, ¿e
œció³kowanie gleby kor¹ sosnow¹ poprawi³o wielkoœæ i jêdrnoœæ jab³ek podczas
zbioru. Zamiast œció³ek organicznych mo¿na stosowaæ w rzêdach foliê stabilizowan¹
lub w³ókninê, które poza ograniczeniem rozwoju chwastów, na plantacjach truskawek
przeciwdzia³aj¹ brudzeniu i gniciu owoców oraz przyspieszaj¹ zbiór [32, 40]. Nale¿y
podkreœliæ jednak, ¿e agrotechniczne metody ograniczania zachwaszczenia dominuj¹
przy nowych technologiach uprawy truskawek deserowych na zbiór przyspieszony
i opóŸniony.

Nastêpnym zabiegiem podnosz¹cym jakoœæ owoców jest ciêcie drzew, które
ingeruje w naturalne ich procesy ¿yciowe [23, 55]. Jak podaj¹ Selwa i in. [66] ciêcie
powinno byæ podporz¹dkowane celom, jakie chce uzyskaæ sadownik, a sposób,
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intensywnoœæ i termin ciêcia wed³ug Miki [45] zale¿¹ od wieku drzew, gatunku,
odmiany, podk³adki i formy korony. Ciêcie letnie jab³oni wyraŸnie poprawia wybar-
wienie owoców [30] oraz powoduje zwiêkszenie w nich zawartoœci wapnia [54].
Ponadto owoce s¹ lepiej wyroœniête, jêdrniejsze, bogate w cukry, kwasy i sole
mineralne [45]. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wyrastaniu owoców ró¿nych gatunków do
wymaganej wielkoœci i poprawie ich wybarwienia s³u¿y tak¿e ciêcie zimowe [66], ale
nie mo¿e ono byæ zbyt silne, by intensywnie rosn¹ce pêdy nie konkurowa³y z
owocami o wapñ, co zwiêksza wystêpowanie chorób fizjologicznych [45].

Kolejnym z wa¿niejszych zabiegów agrotechnicznych wp³ywaj¹cych na jakoœæ
owoców jest przerzedzanie kwiatów i zawi¹zków [20]. Zabieg ten wp³ywa dodatnio
na wielkoœæ owoców oraz zawartoœæ kwasów i cukrów, poprawia wybarwienie i smak
oraz odchodzenie mi¹¿szu od pestki u œliwek, redukuje stopieñ ordzawienia, a ponad-
to zapobiega przemiennemu owocowaniu drzew [3]. Przerzedzanie zawi¹zków b¹dŸ
kwiatów stosuje siê w sadach jab³oniowych, gruszowych, œliwowych i brzoskwinio-
wych; jest ono szczególnie wa¿ne, zdaniem Tredera [78], w sadach nawadnianych.
Nale¿y jednak wykonywaæ je z umiarem, gdy¿ mniejsza liczba owoców na drzewie
powoduje wiêksz¹ podatnoœæ owoców na gorzk¹ plamistoœæ podskórn¹ [87]. Bardzo
wysok¹ skutecznoœci¹ charakteryzuje siê przerzedzanie rêczne, które jednoczeœnie
jest akceptowane przez ekologów [83]. Wymaga ono jednak du¿ych nak³adów pracy,
st¹d te¿ popularne jest mniej pracoch³onne przerzedzanie chemiczne [2]. W przypad-
ku tego ostatniego, w zwi¹zku z potrzeb¹ ograniczenia chemizacji sadów, poszukuje
siê preparatów, które nie bêd¹ niew³aœciwie wp³ywa³y na jakoœæ zdrowotn¹ owoców.
Takie w³aœciwoœci maj¹ zwykle zwi¹zki wystêpuj¹ce w œrodowisku naturalnym.
Jednym z nich jest mocznik i niektóre jego pochodne. Badania Basak i Dawydko [2]
wykaza³y, ¿e mocznik stosowany w stê¿eniach wy¿szych ni¿ 1,5% poprawia³ wybar-
wienie jab³ek, nie nasila³ ich ordzawienia i jednoczeœnie powodowa³ nieco wy¿sz¹
zawartoœæ cukrów, kwasów i sk³adników mineralnych (np. Ca) w owocach, co
korzystnie wp³ywa³o na ich wartoœæ przechowalnicz¹.

Zbiór i transport

Poza zabiegami agrotechnicznymi, czynnikiem wp³ywaj¹cym na jakoœæ owoców
jest ich zbiór i transport. Czynnoœci te powinny byæ przeprowadzane z du¿¹ staran-
noœci¹ i ostro¿noœci¹, tak by nie powodowa³y uszkodzeñ mechanicznych. Owoce
nale¿y zbieraæ we w³aœciwym dla danego gatunku i odmiany terminie, po osi¹gniêciu
dojrza³oœci zbiorczej. �le przechowuj¹ siê zarówno owoce zebrane przedwczeœnie,
jak i zbyt póŸno [33, 34, 68]. Stan fizjologiczny owoców podczas zbioru jest
niezmiernie wa¿ny, poniewa¿ wp³ywa na d³ugoœæ przechowywania owoców, a przede
wszystkim na ich jakoœæ podczas obrotu hurtowo-detalicznego. W fazie dojrza³oœci
zbiorczej owoce s¹ ca³kowicie wykszta³cone i maj¹ korzystn¹ zawartoœæ sk³adników
mineralnych i organicznych [43, 56]. Ranga prawid³owego okreœlania terminu zbioru

102 J. Pawlak



owoców wzrasta wraz z unowoczeœnianiem technologii przechowywania [61]. Dla
ka¿dego gatunku stosuje siê inne kryteria wyznaczania dojrza³oœci zbiorczej owoców.
Na przyk³ad u jab³oni odmian letnich dobrym wskaŸnikiem jest opadanie pierwszych
owoców. Inne cechy brane pod uwagê to cechy wizualne owoców, a mianowicie
barwa zasadnicza skórki, rumieniec i br¹zowienie nasion w przypadku jab³ek i gru-
szek, wielkoœæ owocu, ³atwoœæ odchodzenia szypu³ki od pêdu, si³a odrywania owo-
ców od szypu³ki w przypadku wiœni i czereœni. Ponadto dojrza³oœæ zbiorcz¹ mo¿na
okreœlaæ na podstawie zawartoœci ekstraktu, jêdrnoœci owoców, stopnia rozk³adu
skrobi i zawartoœci etylenu wewn¹trz komór nasiennych w jab³kach i gruszkach [61].
Nale¿y jednak pamiêtaæ o ró¿nicach w dojrzewaniu owoców w obrêbie jednego
drzewa. Jak dowodz¹ Rutkowski i P³ocharski [63] po³o¿enie jab³ek w koronie ma
wp³yw, m.in. na ich masê, powierzchniê rumieñca i parametry wewnêtrzne. Zatem
w trosce o jakoœæ owoców powinno siê stosowaæ zbiór wielokrotny.

Podczas transportu owoców z sadu do przechowalni g³ównymi czynnikami, które
maj¹ wp³yw na stan transportowanych owoców, s¹ – zdaniem Wawrzyñczaka [81] –
rodzaj œrodka, jakoœæ dróg i prêdkoœæ transportu. Na przyk³ad bardziej wra¿liwe na
stan dróg s¹ zestawy ci¹gnikowych podnoœników wid³owych ni¿ przyczepy specjal-
nej konstrukcji, gdzie ³adunek umieszczony jest centralnie. Bezpieczna prêdkoœæ
podczas transportu ci¹gnikowymi podnoœnikami na drogach gruntowych powinna
wynosiæ 10–13 km h–1, a przyczepami o ³adunku powy¿ej 3 t mo¿e byæ wiêksza
o 3 km h–1. Po drogach asfaltowych mo¿na poruszaæ siê znacznie szybciej nie
powoduj¹c uszkodzeñ owoców [81 za Rabcewiczem].

Warunki przechowywania

Bardzo istotne z punktu widzenia jakoœci owoców s¹ warunki ich przechowy-
wania. Przechowalnictwo jest umiejêtnym po³¹czeniem produkcji owoców o wyso-
kich parametrach jakoœciowych z odpowiedni¹ technologi¹ i technik¹ zapewniaj¹c¹
ich utrzymanie przez maksymalnie d³ugi okres po zbiorze [29]. Celem kolejnych
wdra¿anych technologii przechowywania owoców jest stworzenie warunków mini-
malizuj¹cych pogorszenie jakoœci owoców od momentu zbioru do czasu ich sprze-
da¿y i spo¿ycia b¹dŸ przetworzenia [28]. D³ugie, nie obni¿aj¹ce jakoœci owoców,
przechowywanie w przypadku jab³ek i gruszek oraz znacznie krótsze w przypadku
innych owoców, zale¿y w du¿ej mierze od szybkiego ich sch³odzenia po zbiorze. Na
przyk³ad truskawki pozostawione na miejscu zbioru w temperaturze przekraczaj¹cej
+30°C przez 4 godziny, trac¹ ponad 40% swojej trwa³oœci handlowej [62].

Utrzymanie wysokiej jakoœci owoców w czasie przechowywania zale¿y od trzech
g³ównych parametrów: temperatury, wilgotnoœci wzglêdnej powietrza oraz sk³adu
atmosfery przechowalniczej [27]. Temperatura ma bezpoœredni wp³yw na tempo
zmian metabolicznych zachodz¹cych w owocach [28]; niska zmniejsza intensywnoœæ
oddychania, produkcjê etylenu oraz utratê wilgoci z tkanek, a tym samym opóŸnia
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dojrzewanie i starzenie siê owoców, spowalnia spadek jêdrnoœci i ubytek œwie¿ej
masy, ma równie¿ wp³yw na aktywnoœæ grzybów chorobotwórczych [28, 57]. Rów-
nie¿ wysoka wilgotnoœæ wzglêdna powietrza w pomieszczeniach przechowalniczych
zmniejsza utratê masy, zapobiega wiêdniêciu i marszczeniu owoców, ale zbyt wysoka
stwarza korzystne warunki do rozwoju grzybów powoduj¹cych gnicie owoców
sprzyja niektórym chorobom fizjologicznym. Ponadto zmniejsza siê aktywnoœæ
patogenów, insektów i gryzoni w komorach ch³odniczych. Sk³ad gazowy atmosfery
z podwy¿szonym stê¿eniem CO2 i obni¿on¹ zawartoœci¹ O2 opóŸnia straty wêglo-
wodanów i kwasów organicznych, a tak¿e zmniejszania siê jêdrnoœci owoców. [28].
Jednak zawartoœæ CO2 w powietrzu mo¿na zwiêkszaæ tylko do pewnej granicy,
zale¿nie od poziomu tlenu, gatunku czy odmiany owoców. Nadmiar CO2 prowadzi do
uszkodzeñ wewnêtrznych mi¹¿szu i zewnêtrznych skórki [65, 80]. Niew³aœciwa
proporcja CO2 do O2 mo¿e prowadziæ równie¿ do zahamowania produkcji zwi¹zków
eterycznych nadaj¹cych owocom charakterystyczny zapach, co bezpoœrednio wp³y-
wa na ocenê organoleptyczn¹ wydawan¹ przez konsumentów.

Bior¹c pod uwagê przedstawione powy¿ej czynniki, najkorzystniejsze jest prze-
chowywanie owoców w ch³odniach z kontrolowan¹ atmosfer¹. Przechowywanie
jab³ek i gruszek w ch³odni KA czy ULO nawet przez 9–10 miesiêcy nie pogarsza ich
jakoœci. Potwierdzaj¹ to badania m.in. Skrzyñskiego [68], Tomali i Zygmuntowskiej
[77] oraz Tomali i in. [76]. Wed³ug Skrzyñskiego [68] jakoœæ jab³ek odmiany
‘Jonagold’ przechowywanych w warunkach kontrolowanej atmosfery z ULO przez
8 miesi¹cach by³a zbli¿ona lub wy¿sza ni¿ owoców przechowywanych do po³owy
grudnia w ch³odni przy normalnym sk³adzie atmosfery. Z kolei Tomala i
Zygmuntowska [77] wykazali, ¿e jab³ka odmiany ‘Cortland’ przechowywane
w ch³odni KAzachowa³y dobr¹ jêdrnoœæ przez 6 miesiêcy, czyli o dwa miesi¹ce d³u¿ej
ni¿ w zwyk³ej ch³odni. Ponadto wolniej obni¿a³a siê ich kwasowoœæ ogólna.

Ze wzglêdu na ró¿ne wymagania technologiczne i wp³yw wydzielanego etylenu,
poszczególne gatunki owoców oraz ich odmiany musz¹ byæ przechowywane w od-
dzielnych komorach przechowalniczych. W tych samych komorach dopuszcza siê
przechowywanie odmian o podobnych wymaganiach co do temperatury, wilgotnoœci
i sk³adu gazowego KA. Istotne jest, by w ci¹gu ca³ego okresu przechowywania
zachowaæ wymagane parametry temperatury, wilgotnoœci i sk³adu atmosfery, do
utrzymania których potrzebna jest w³aœciwa cyrkulacja powietrza [28].

Przygotowanie do sprzeda¿y

Z punktu widzenia jakoœci owoców wa¿ne jest równie¿ ich przygotowanie do
sprzeda¿y, by konsument otrzyma³ owoc nie tylko nieuszkodzony, ale równie¿
efektownie zaprezentowany. Zatem wa¿ne jest tzw. kondycjonowanie owoców, czyli
podnoszenie ich jakoœci w wyniku uszlachetniania – sortowania i kalibrowania,
mycia, czyszczenia, polerowania oraz pakowania w estetyczne i funkcjonalne opako-
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wania [22]. Proces przygotowania owoców do sprzeda¿y dotyczy g³ównie jab³ek
i gruszek, poniewa¿ podczas zbioru przeprowadza siê tylko wstêpne sortowanie,
odrzucaj¹c owoce uszkodzone, zepsute, zdeformowane i niewyroœniête. Owoce
miêkkie (truskawki) oraz niektóre pestkowe (wiœnie i czereœnie), ze wzglêdu na
bardzo wysok¹ wra¿liwoœæ na uszkodzenia podczas wszelkich manipulacji. sortuje
siê ju¿ w czasie zbioru [81].

W Polsce, sortowanie i kalibrowanie owoców wykonywane jest jeszcze najczêœ-
ciej rêcznie, ale niska wydajnoœæ pracy, du¿a powierzchnia przypadaj¹ca na jednego
pakuj¹cego, a przede wszystkim coraz wy¿sze wymogi rynku odnoœnie jakoœci
wymuszaj¹ zmechanizowanie procesu [22]. Obecnie stosowane s¹ ró¿ne rozwi¹zania
linii do sortowania, kalibrowania i pakowania. Postêp techniczny pozwala na bardzo
dok³adne dzielenie owoców nie tylko wed³ug wielkoœci, ale równie¿ koloru skórki
i wielkoœci rumieñca [22]. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e bezpieczniejsze z punktu
widzenia uszkodzeñ mechanicznych s¹ kalibrownice wagowe od szczelinowych
i otworowych [22], a roz³adunek wodny od suchego. Jednak przy roz³adunku wod-
nym konieczne s¹ dodatkowe urz¹dzenia do mycia i suszenia owoców, które chocia¿
znacznie wyd³u¿aj¹ liniê, to jednak usuwaj¹ z powierzchni owoców zanieczyszczenia
mineralne i pozosta³oœci œrodków ochrony roœlin [22].

Du¿e znaczenie w podnoszeniu jakoœci produktu ma jego opakowanie, które
powinno chroniæ wartoœæ konsumpcyjn¹, u³atwiaæ operacje transportowo-prze³adun-
kowe i magazynowe oraz podnosiæ standard jakoœciowy jednostki sprzeda¿y (towaru
i opakowania) [33].

Podsumowanie

Przedstawione determinanty jakoœci owoców znajduj¹cych siê na rynku wska-
zuj¹, ¿e jakoœæ ta zale¿y g³ównie od producentów. Wiêkszoœæ czynników decydu-
j¹cych o wielkoœci, kszta³cie, wybarwieniu, smaku, zawartoœci mikro- i makro-
elementów, bezpieczeñstwie dla zdrowia konsumenta, to czynniki wystêpuj¹ce na
etapie produkcji. Jednak handlowcy równie¿ s¹ odpowiedzialni za jakoœæ oferowa-
nych produktów, poprzez w³aœciwy dobór owoców do sprzeda¿y i odpowiednie
obchodzenie siê z nimi oraz zapewnienie w³aœciwych warunków transportu, magazy-
nowania i sprzeda¿y. Istotne jest, by wszyscy uczestnicy obrotu, poza dbaniem
o jakoœæ samych owoców, przywi¹zywali wagê do ich przygotowania do sprzeda¿y,
tzn. do kondycjonowania, pakowania i etykietowania. W dobie rosn¹cej konkurencji
czynniki te s¹ elementem szeroko rozumianej jakoœci z punktu widzenia konsumenta.
Ten ostatni staje siê coraz bardziej wymagaj¹cy. Dlatego wci¹¿ prowadzone s¹
badania wprowadzaj¹ce coraz to lepsze techniki uprawy, przechowywania i kondy-
cjonowania owoców by tym wymaganiom sprostaæ.
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Determinants of fruit quality

Key words: fruit quality, quality determinants

Summary

The quality of fruit is one of main factors influencing the competitiveness of
Polish fruit-farming. However, it is determined by numerous factors affecting both,
production and sales. Most frequently mentioned determinants of the fruit quality
include: suitable preparation of site for establishing orchard or plantation, high quality
of planting material, the choice of proper orchard model, agricultural technology,
good harvesting practices, transport, storage, preparation for sale and the display of
fruit at points of sale.

Presented review of research results enables direct or indirect implementation of
better agricultural technology, storage and conditioning. All the factors mentioned
above improve the fruit quality, what is more and more important at the time of
increasing competition.
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