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Suruiual of Salmonella senftenberg Wr^ in the sewage sludge composting plocess

Summary

The aim of the investigation was to study Sa|monella senftenberg Wrr. inactivation in the sewage sludge
composting process. Pouches fitled with bacteria suspension (108-9 cfu/ml) were p|aced into three layers of a
heap: in the center, on the top part and in its outer zone. The inactivation rate of S. senftenberg Wr.,. varied
from 0.29 to 0.36 log/day in the center and top parts of the pile and from 0.07 to 0.08 log/day in the outer zone.
The survival time calculated from the regression equation ranged from 26.4 to 12l days. The investigation
demonstrates that the composting process of sewage sludge was insufficient and with its utilization in agricul-
ture the spread of pathogens into the environment must be taken into account.
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Ze w zględu na mo żl iwo śc r o zpr ze strzen i an i a drob -

noustroj ów chorobotwó rczy ch, racj onalne zagospoda-
rowanie osadów pościekowych w rolnictwie stanowi
bardzo w ażny element biobezpieczeństwa środowiska
(1, 19, 28). Fakt intensywnego zanleczyszczenlabak-
teriami patogennymi osadów pochodzących ze ście-
ków komunalnych t odzwięrzęcych jest niekwestio-
nowany. Spośród mikroorganizmów chorobotwór-
c zy ch na szcze golną uwa gę z asługuj ą p ałę c zkt z r o dza-
ju Salmonel}a, które tak pod względem zjadliwości, jak
i oporności na czynniki środowiskanależądo najbar-
dziej niebezplecznych (5, 8, 14, 15). Obecność dużej
ilości substancji organicznych osadu może być dla Ęch
bakterii doskonałąpożywką stąd też w pewnych wa-
runkach, mogąbyć one w nich bardzo długo aktywne
(26). W celu ustabilizowania osadów stosuje stęzroż-
nym skutkiem procesy kompo stowan ia, których głów-
nym zadaniem jest, poza mineralizacją składników
or ganicznych, likwidacj a drobnoustroj ów patogen-
nych.

Celem badań było określenie tempa inaktywacji
pałeczek Sa]monella senftenberg Wr^ w komposto-
wanych osadach pościekowych. W oparciu o uzyska-
ne wyniki w warunkach środowiskowych określono
efektywność metody uzdatniania osadów pościeko-
lvych. Pozwoliło to na ocenę ryzyka sanitamo-epide-
miologicznego wynikającego ze stosowania kompo-
stowanych osadów jako nawozu w rolnictwie i roz-

przestrzeniania baktertt z rodzaju Sa]monelJa w śro-
dowisku.

Matetiał i metody

Badanie inaktywacji pałcczek S. senftenbe4g Wrr. w
l<ompostowanych osadach przcprowadzono w kwietniu i

rnaju 2002 r. (ok, 30 dni). Pryzrny kompostowe składały
się z odwodnionych osadów uzyskanych ze ścieków ko-
tnunalnych i rzeźnianych, oraz słomy i trocin w propor-
cjach l :0.7 :0,3 (pryzma A)i l :0,3 :0,7 (pryzma B).
W części górnej. środkowej i zcwnętrzrrej pryzln ulniesz-
czono nośniki zawierajape po l ml zawicsiny pałeczek ,§.
senftenbetgW.,, o gęstości l0i9 jtk/rnl (ryc. l), Nośniki

1. część górna
2. część środkowa
3. część zewnętlzna

r
10 cm

230 cma--
R.v-.c. l. Rozmieszczenie nośników zallicrających pałeczki §al-
monella senftenberg Wrr. tv badan;"ch prvzmach*' Bltclirlria fillanscluatle przez KBN. llf granttl: l()_]0 P06 200 l 20



stanowiły grudki kompostu uformowane w kształcie kuli o
średnicy około 5 cm, do których wprowadzano zawiesinę
pałeczek. Następnie otaczano je warstwą świezego kom-
postu o grubości około 5 cm i całośó umieszczano w plasti-
kowych workach o średnicy oczek 3 cm. Ilość nośników
była wystarczająca dla oceny tempa inaktywacji badanych
bakterii w intensywnej fazie kompostowania trwającej oko-
ło 30 dni. W odstępach kilkudniowych wyciągano Je z
pryzm i oznaczano liczebność pałeczek w oparciu o meto-
dę NPL w zestawie 3-probówkowym. Zastosowano dwa
podłoża namnazające. Początkowo próbki inkubowano w
Ioń wodzię peptonowej (24 godz.3]"C), a następnie prze-
noszono do sclektyr;vnie namnażającego podłoza wg Rap-
paporta (24 godz.43'C). Po inkubacji materiał na selek-
tywne podłoze agarowe BPLA wg Kaufmana, W końco-
wej fazie identyfikacji wykorzystano metody serologicz-
ne. Uzyskane wyniki zweryfikowano i poddano analizie
statystycznej w programie Statistica i wykreślono prostą
regresji, na podstawie której wyliczono tempo eliminacji
badanych bakterii w poszczególnych miejscach pryzm kom-
poStoWych.

Wyniki iomówienie
Wyniki badań przedstawiono na ryc.2 i 3 oraz w

tab. 1,

Tempo inaktywacji badanych bakterii w biomasie
pry zm kompo stowych było wyraźnie zr ożnicow anę.
W początkowym okresie doświadczenia liczebnośc
paŁeczek Salmone]la wyrażona w postaci logarytmu
w nośnikach umieszczonych w obu pryzmach wahała
się od 8,615 jtk/g do 9,549 itWe.W trakcie procesu
kompo stow anta 7iczb a b akterii systematycznie spa-
dała, jakkolwiek tempo ich inaktywacji było wyraź-
nię lzalężnione od miejsca usytuowania nośnika w
pryzmie.

W środkowej i górnej części pryzmy A ubytek po-
pulacji badanych mikroorganizmów był stosunkowo
szybki i wynosił odpowiednio 0,34 i 0,36 logldzień.
Wyli czon a w oparciu o prostą regr esji przeżywalno śc
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@ cz. górna

- Gz. ślodkowaI cz. zewnęirzna
* lemperalura

czas (dni)

Ryc. 2. lnaktywacja S, senJlenberg Wrr. o górnej, środkowej
i zewnętrznej części pryzmy kompostowej (pryzma A)
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Tab. 1. Proste regrcsji przeżywalności pałeczek S. senftenberg Wrr, w różnych
lvarstwach pryzm kompostowych

Ob.jaśnienia: + proste regrcsji wyrażonc w postaci y: ax + b, gdzie a - średnia zmiana
liczebności bakterii (wyrażona lv postaci log) w ciągujednego dnia; x - czas (wyrażo-
ny w dniach); b - teoretycznaltczba baktcrii w początkowej fazie doświadczenia

* cz. górna
m cz, środkowar cz. zewnętEna
* lempetalura

0 2 7rrur 
ldni116 

21 28

Ryc.3. Inaktywacja S. senflenberg Wrr. * górnej, środkowej
i zelvnętrzncj części pryzmy kompostolvcj (pryzma B)

bakterii była wyrównana i wynosiła 26,I-26,3 dni.
Zdecydowanie wolniej obumierały bakterie w ze-
wnętlznej części pryzm. Dzienny spadek ich liczeb-
ności wynosił tylko 0,07 log, a przeżywalność wzro-
sła do 121 dni.

W pryzmie B zaobserwowano podobne zjawisko.
Przeżywalnośc bakterii w środkowej i gornej części
była stosunkowo krótka i nie przekraczała 34 dni.

Dzienny ubytek populacji wahał się
w glanicach od 0,29 do 0,32 logl
dzień. W warstwie zewnętrznej pry-
zmy bakteie przeĄwały l 08 dni przy
średnim dziennym ubytku ich liczeb-
ności o 0,08 1og, Należy podkreślić,
że warunki termiczne panujące w obu
pryzmach byĘ niewystarczające dla
pełnej likwidacj i patogenów znajdu-
jących się w nośnikach. Badania tem-
peratury w pryzmach wskazują że
faza termofilna nie rozwijała się w
sposób prawidłowy i temperatura nie
przektaczała wartości 40"C (ryc.2 i
3). Mimo częstego napowietrzania
biomasy, najprawdopodobniej jej
struktura nie pozwalała na równo-
mi erny rozwój mikroorganizmów ter-
mofilnych, które są niezbędne dla
pełnej higienizacji kompostu.
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Kontrola

V=-0,349x+9,184*

V=,0,361x+9,428

V=-0,071x+8,615

V=-0,302x+9,368

V=-0,285x+9,549
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Zastosowanie osadów pościekowych do celów na-
wozowych może być limitowane poprzezryzyko za-
grożenia dla zdrowia ludzi t zwierząt wynikające z
rozprzestrzeniania drobnoustroj ów chorobotwórczych
w środowisku. Dlatego też spośród innych metod hi-
gientzacjt przeprowadza się proces kompostowania,
w celu zmniejszenia ltczby patogenów i stabilizacji
materii organicznej . O sady pościekow e zawierają ge-
neralnie od 102 do l03 jtk pałeczek Salmonella sp.l
g.s.m. (4). W osadach odwodnionych, poddanych fer-
mentacji beztlenowej możebyć nawet ponad 105 jtk/
g,s.m.(ż3,30).

Jakkolwiek kompostowanie uważane jest za efek-
tywny proces eliminacji drobnoustrojów, niewielka
liczba pałeczek S a] mone] ] a może w pewnych warun-
kach przetrwac w przypadku zbyt niskich temperatur
generowanych w trakcie procesu (3). W badaniach
własnych okres intensylvnego kompostowania prze-
żywała znaczna liczba pałeczek, zwłaszcza w zę-
wnętrznej części obu badanych pryzm. W zewnętrz-
nych c zę ś c iach pry zm pr zeżyw alno ś ć b akterii wahała
się w zakresie od 108 do 121 dni. Skład pryzm nie
wywierał wpĘwu na intensywność tego zjawiska. W
badaniach obserwowano stĄ spadek liczby badanych
drobnoustrojów w biomasie kompostowanych osadów.
Nie stwierdzono procesu namnazania się drobnoustro-
jów w żadnym punkcie pryzmy, chociaż takie zjawi-
sko obserwowano we wcześniejszych eksperymentach
(7). Możliwość namnażania się w biomasie kompo-
stowanej p ałeczek z r odzaju S a l m on e ] ] a zaleĄ od tem-
peratury wilgotności, ilości substancj i odżyw czy ch,
Iiczby mikroorgantzmow autochtonicznych i jest ze
względów higieniczny ch szczegolnie niebezpieczna
(lI,27), W sterylnym kompoście liczebność namna-
żających się pałeczek osiąga wartość nawet do 10? jtk/
g.s.m. (2). Sidhu (25) sugeruje, że antagonistyczny
wpływ mi kroorganizmów autochtonic zny ch na pato -
geny występujące w biomasie spada wtaz z okresem
przechowywanego kompostu. Najsilniej mechanizm
o gr aniczania liczebno ś ci drobnoustroj ów chorobo-
tworczych (mimo obecności w biomasie substancji
odżywczych) funkcjonuje w 2 pierwszych Ęgodniach
kompo stow ania, a następnie wy r aźnie malej e, D ojr za-
łość kompostu nie gwaranfuje jego bezpieczeństwa pod
względem higienicznym. Zbilansowanie długości okre-
su j e go prze chowyw ania z ltr atą zdolno śc i antagoni -
stycznych powoduje, że składowanie nie powinno
przekoczyć 30 tygodni.

Należy podkreślić, że w warunkach stresowych,
wywołanych między innymi w niewystarczającym
stopniu podwyższoną temperaturą niektore szczępy
Sa]monella przechodzą w stan spoczynku zachowu-
j ąc swoj ą żywotno ść, Ięcz nie daj ą się hodować tr ady -
cyjnymi metodami. Nie można wykluczyć ,żew bada-
nych pryzmach zjawisko to równięż miało miejsce,
bowiem uzyskiwane w procesie temperafury byĘ zbyt
niskie i mogły powodować subletalne uszkodzenie
bakterii (viable but not culturable). W takich przypad-
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kach dodanie nowobiocyny do podłoża namnażające-
go selektywnie podwyzsza wykrywalnośc bakterii w
ściekach o 14-16oń w stosunku do konwencjonalnych
metod (12), AnĘbiotyk hamuje wzrost bakterii z ro-
dzaju Proteus (20) i gramdodatnich ziarniaków (24),
które czę sto stanowią mikro fl orę tow arzy szącą w śc ie-
kach i kompostach, utrudniającą wzrost paŁeczek.
Dodatęk do podłozy nowobiocyny oraz ferioxaminu
w trakcie analizy prób kompostu zwiększa wykrywal-
nośópałeczęk Sa]monel]aod3 do 6%.

Dla oznaczenia liczebności badanych bakterii w
przeprowadzonych badaniach posłużono się metodąz
zasto sowaniem dwó ch p odłoży namnażaj ących. Pod-
Łoże w g Rapp aporta-Vasilidadisa dla selektywne go
namnażania pałeczek z rodzaju Sa]monella stosowa-
ne jest do izolowania ich w próbkach wody, ścieków i
osadów z dużym powodzeniem. Daje ono możliwość
wzrostu większości serotypów paŁeczek Sa]mone]]a i
skutecznie hamuj e wzrost mikroorgan izmów towarzy -
szących (I3,2I) w porównaniu z innymi podłożami.
Hu i wsp. (10) dla zwiększenia efektywności ozna-
czeńprob ścieków i kompostów zalecająpodłoże na-
mnażające MSE (mannitol selenine enrichment) oraz
LMG agar (lysine-mannitol-glycero1), które ich zda-
niem sąbardziej skutecznęw porównaniu do podłoży
zale c any ch pr zez przep i sy s anitarne obowi ązuj ąc e w
USA, Należy podkreślić, że stosowane z dużym po-
wodzeniem szybkie próby identyfikacj i drobnoustro-
jów oparte o PCR i test ELISA w połączeniu z innymi
metodami biologii molekularnej jak do tej pory nie
znajdują zastosowania do rutynowego monitoringu
osadów pościekowych.

W badaniach określano przeżywalność pałeczek
S a ] m on e ] l a s en ften b ergWr 

r r. S erotyp ten, ze w zględu
na dużątermoopornośc jest do tego typu badań szcze-
gólnie przydatny (22), bowiemw przypadku jego peł-
nej eliminacji można uznać, że inaktywowane zostĘ
pozostałe mikroorganizmy, które cechuje o wiele
mniejsza oporność na czynniki środowiskowe.

Pałeczki Sa]mone]]a w przypadku zachowania ak-

Ęwności w kompostowanej biomasie, przedostają się
do gleby, w której równiężmogąprzeżywać dośc dłu-
gi czas. Dane piśmiennictwa określające przeżywal-
nośc drobnoustrojów w glebie sąekstremalnie różne i
wahają sięw zależności od warunków eksperymentu
od 6 do ponad 500 dni (9, 18,28). W sprzyjających
warunkach salmonele mogąsię przedostać w głąb pro-
filu glebowego, a następnie do wód gruntowych, któ-
re stać się mogą wówczas źrodłem zakażenia ludzi i
zwierząt (6, 16, I7).

Przeprowadzonę badania dowodzą że istnieje real-
ne zagrożenię zanieczyszczenia środowiska bakteria-
mi choroboŃorczymt w przypadku źle kompostowa-
nych osadów z oczyszczalni zbierającej ścieki komu-
nalne t rzęźntane. Nakłada to konieczność przedsię-
wzięcia środków mających na celu wzmożenie kon-
troli procesów uzdatniania, Sąto pilne do lszczegoło-
wienia kwestie, zwłaszcza w zakresie wprowadzenia



konieczności badań monitońngowych poszczególnych
technologii utylizowania odpadów, które odpowiada-
Ęby standardom europej skim.

piśmiennictwo

l Bóhm R.: Verhalten ausgewihlter Salmonellen in der Umwe]t Dtsch tierżrztl.
Wschr l993, I00, 27 5-278.

2 Brandon J, R' Burgc W D., Enkiri N. K.: Inactivation by ionizing radiation
of Salmone]la enteritidis serotype montevideo grown in compostcd sewage
sludge. Appl Environ. Microbiol 1971,33, l0l I- l0l2

3 Burge W D.. Enkiri N. K., Hussong D.,. Salmonc]la reglowth in composted
as influcnced by substrate Microb Ecol. t9t]7, l4, ż43-253.

4 Epstein.E-: The Science of Composting Technomic Publishing Company
Tnc.. Lancaster ] 977.

5 Gantzer C., Caspard P, Ga]vez L., Huyard A , Dultlotlthier N. and Schwarz-
brod J.: Monitoring of bacterial and parasitological contamination during
various tleatn]ent olsludge Wa( Rcs. 200], 35, 3763-37'70.

6 Gerba C. P, Wallis C., Me]nick .l- /.: Fate of wastewater bactcria and virus in
soiJ l lrrig Drain Div, ASCE, l975, ]01, l57-174

7. Cibbs R. A , Hu C. J., Ho C. E., Unkovich I.: Ręgrowth of laecal colifoms
and salmoneIlae in storcd biosolids and soil allended lvith biosolids water
Sci. Technol. l997, 35, ż69-215.

8 Go]dsteh N., Yanko l,|. A , Walker,L M. and ]akubowskj M: Determining
pathogcn ]evels in sludgc products, Biocycle 1988,29,44-1]

9 Hess E., Lotl G., Bleer C: KlźirschIamm und l'rcilandbiologic vorr SaIlno-
nellen Zbl, Bakt Hyg. I Abt Orig. B.1974, l58,446-455

10 Hu C. J., Gibbs R. A . Ho G,,E: Evaluation of culturc media lbr detection of
Salmonellae in compostcd biosolids. Wat Res ],997,31 ,2664-2667

11 Hussong D., Burger W D., Enkiri N. K: Occurrence, growth, and suppres-
sion of Salmonellac in composted sewage sludge Appl Environ Microbitl].
1985, 50, 887-893

12. Karuniawati A.: Untcrsuchungcn von Umweltproben auf ,,r,iable but not cUl-
turable" Salmonellen und enterohłmorrhagische Escherichia coli (EHEC)
Verlag Grauer-Beuren, Stuttgart. 200l.

|3 Morinigo M., Mańńlez-Manzallarcs E., Mttnoz A., Sanchez .l. M.. Bon,ego
l l: Laboratory study o1'several cnrichment broths tbr the detection of Sal-
monella spp pańicularly in relation to water samples J Appl Bacteriol
1993, ]4,330-335

14 Pa]uszak Z., Bauza-Kaszewska J., Melcch A: Elfcct olsewage sludge conl-
posting processcs on inactivation ofsclected faccł] bacteria Chcmical Pro-
ducts in Agriculhrre and Environment (Wyd Górecki H., Dobrzariski Z.)

59 (3l

Czeclr-Pol Trade 2002, 3,374-379
15.Paluszak Z., O]szewska H., Szejniuk,B: Survival and transport ol E. ctllt

and Salrnonella spp. in soils fertilized with slurry. Proc.9|'Intemat Con-
gress in Animal Hygiene, He lsinki 1997, s.642-645

l6. Parrakova E., Mayer.L:Yergleiclrende mikrobiologische Unlersuclrungen r e-

runrinigter Bóden l Tei]: Quantitative Verónderungen der Mikroorganisllelr
ZbI Bakt Hyg. Abt, Il I97l, 126,5ż1-529

l] Parrakova E., MayerJ.: Vergleichcrrde rnikrobiologische Untel,suchungen ve-
runrinigter Bóden. Il. Tcil: Ver5nderungen dcs Artenspektrurns der Mikroor-
ganismen Zbl Bakt. Hyg Abt ll 197I,126,746-75]

18 Pioch C., Brliunig l; Die Tonazitat der Salmonc]lcn in Unlwe]tmedien und
ihrc Verbrcitmg mit Abproduktcn, Z Ges Hyg, l989, 35, 645-649

19 P/yn-FotshellZ.: Survival of Salmoncllas and Ascaris sumlll cggs in a ther-
mophilic biogas plant Acta Vet Scand 1995, 36. 79-85

20.Reissb1,odtR, Rabgch Ł: Selectivc pre-enrichmcnt of Satmonella from eggs
by siderophore supplements Zbl tsakt. Abt, ) Orig. 1993,279,3.ł4-j5]

2l Rhodes P, Quesncl Z. B.: Comparison of Muller-Kauffmann tetrathionatc
broth with Rappapofi-\hssiliadis (RV) mediutrr fot the isolation ol salmo-
nellas ftom sewage sludge J Appl. Bacteriol l98ó,60, l61-167

22.Roth.9,: Mikrobiologisclr-hygienischen Untersuchungen zur Bioablallkonl-
posticrung in Mictcn und in KLeinktlmpostem, Praca dokt, Hohenhcim l994

23 Russ C'. E, Yanko W A: Factors aflecting Salmorrellae repopulation in com-
posted sludges Appl Environ Microbiol 19t]1,4l, 591-60ż

24 Schadewinke]-Scherkl A, M., Scherkl R: AntibioLika und Clrelnotherapeuti-
ka in dcr tierżirztlichcn Praxis Gustav Fischer Verlag, Jena. l 995. s l 07-1 08.

2.5 S jdhu J., Gibbs R A , Ho G. E., Unkovich ] : Tlie lo]e of indigenous micro-
organistls in supprcsion of Salnronclla regrowth in compostcd biosolids Wat
Res.200I.35.913-920

26 Skanavis C-, Yal*o [Ł,4 : Evaluation of composted sew,agc sludge based sojl
amcndlnct-tts for potenia) risk of sallloncllosis Environ Health l994, 56. 7

27 Soales IL M., Caltlc,nas B., Weń,D.: SwiLzenbaLln M S.: Evzrluating patho-
gen rcgrowth in biosolid colnpost. BioCycle ] 995, 35, 70-76.

28 Strauch 1].: Slrnival ofpatlrogenic tlicro-organisnls and parasites in cxcre-
ta. lnallure and scwage sludge. Rcv. Sci. Tech. Of'f. lnt Epiz l99l, ]0, 8l3-
lJ46

29 Thuneganl E: on 1hc pcrsistence of bacteria in llanure Acla Vct Scand.
Suppl J975, 56, 1-86

30. Yanktl W A , Wa]kcrA. S-. Jackson.l. L . Libao L. L., Garicia A.1.: Enulnc-
rating Salnronella in biosolids lor compliance wiLh pathogen regulations
Wat Environ Res. l995. 61.364-370

Adres autora; prof. nadzrr,. dr hab. Zbigniew Paluszak, ul. Szymborska 45.
88-100 Inorvroclaw; e-mail: paluszak@ atr.bl,dgoszcz.pl

Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Przeżuwacry lraz Ochrony ZdrowiaZwierątWydziału
Medycyny Weterynaryjnei we Wrocławiu 0raz

Sekcja Fi ologii i Patologii Rozrodu orźLz Saucznegl Unasienniania PTNW

organizują sesję naukową
poświęconą 80-toczniey urodzin prof. dr. hab. Zbigniewa §ambolskiego

tematyka sesji;

d
Sesja odbędzie się w dniach 13-14,06.2003 rcku w hotelu,,SANA" w Polanicy Zdroiu.Zgłoszenia feferatów idoniesleń do
15.04.2003 r.

Materiały nalęzy pwgotować w forrnacie '.doc (Microsoft Word dla Windows); tabelo, ryciny, rysunki w osobnym p|iku; tekst
Times New Roman 12; odstęp 1 ,5; margines 2,5.Układ tekslu: tytuł, aułOrn/, adres, doniesienia na jedna §tronę. MaleriaĘ naleĄ
przesłać na adres: prof. dr hab. Edward Malinowski; PiWet, Zakład Fizjopatologii Rozrodu iGruczołu Mlekowego;85-090 Bydgoszcz;

Zgłoszenie uczestnictwa p muie: prof. dr hab. Jan Twardoń; Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy oraz 0chrony
Zdrowia Zwierząl, Wydz. Med. Wel. Akademia Rolnicza we Wrocławiu; 50-366 Wrocław; pl. Grunwaldzki Ą9,, e-mail:

tellfax 320 53 06, 320 53 18


