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Praca oryginalna

Przetworzone b iałko zw ier zęc e (Proc e s s ed Animal Pro-
tein PAP) w postaci różnego rodzajll mączek zwterzę-
cych było szeroko stosowane przez wiele lat w zyłvieniu
zwierząt gospodarskich aż do 18 lipca 198B r., kiedy to
Wielka Brytania wprowadziła zakaz stosowania mapzek
mięsno-kostnych pochodzących od przezuwaczy w tywie-
niu bydła (I0, ż1). Powodem wydania tego zakazlbyło
stwi erdz en i e, iż to naj prawdop o dobni ej mapzki zw ier zęc e
mo gą być żr o dłem niezinaktywowane go czyn nika wl,wo -

łującego chorobę BSE, czy7igalczastą encefalopatię byd-
ła (11, 25,ż6).

Wprowadzenie w 19BB r. w Wielkiej Brytanii zakazl
stosowania mapzek mięsno-kostnych w żywieniu bydła
doprowadziło w następnych latach do spadku liczby reje-
strowanych przypadków BSE. Jednakże od mornentu wpro-
wadzeniatego zakazll do chwili obecnej zarejestrowano
ogółem w Wielkiej Brytanii i innych krajach Unii Euro-
pejskiej ponad 190 000 przypadków BSE, w tym kilka-
naście w Polsce (15, 16, 27).W kolejnych latach w po-
szczególny ch kraj ach członkowskich Unii Europej skiej,
takze w Polsce wprowadzano stopniowo ograniczenia
pIawne stosowania przetworzonego białka zwierzęcego
w zy.wieniu zwlerza!, co w efekcie doprowadzlło do cał,
kowitego zakazu stosowania mączek m ięsno-kostnych
pochodzących od zwierza! la.Qowych oraz częściowego
zakazu stosowania mączek rybnych w zywieniu zwierza!
gospodarskich (5, 2I-23).

Zgodnie z obowia.zujapymi w Polsce przepisami w tym
zakresie, środki zl-wienia dla zwierza7 gospodarskich nie
powirrny zawieraó mączek mięsno-kostnych pochodzących
ze zwierza! lądowych, a w przypadku przezuwaczy także
m apzek rybn y ch (20 -2ż) . P omimo i s tni ej ąc e go zakazu sto -

Original papeł

sowania mączek mięsno-kostnych w produkcji pasz i ży-
wieniu zwierząt gospodarskich istnieje mozliwość wtór-
nego zanieczyszczenialub celowego dodania tego rodzaju
białka do pasz, co znajduje potwierdzenie w piśmiennic-
twie (2, 6, ] , Iż).

Celem badań było określenie stopnia występowania prze-
tworzonego białka zwieruęcego, w tym szczególnie zaka-
zany ch mag zek zw ler z ęcy ch w ś ro dkach z},wi eni a zwi e -

rzal gospodarskich. Ponadto ocenie poddano przydatność
metody mikroskopowej do wykrywanta tego rodzĄu białka,

Matefiał imetody
Probki środków zyryienia zwierzaJzostaĘ poddane badani om

w Z akładzie H i g i en} Ś ro dków Ży w l,enta Zw ier ząt P IWet. -P IB
w Puławach. W okręsie ods\lcznta2003 r. do 31 grudnia 2004 r,

zbadano ogółem 370 próbek środków zywienia zwierzaJ. Na
liczbę tę składało się: 282 próbki mieszanek paszowych, l1 pró-
bek koncentratów paszowych, 58 próbek dodatków paszowych,
1 7 prób ek tzw. mj ę szanek czy szczący ch or az 2 próbki materi a-

łów paszowych.
Dodatkowo w okresię styczeń-grudzięń 2003 r. przeprowa-

dzono w 15 zakładach higieny weterynaryjnej pod nadzorelr-l
merytoryczn y m Z akł adu H i gieny Srodków Zywi enia Zw l er ząt
PIWet-PIB w Puławach badania środków żywienia zwierząt
w kięrunku obecności przetworzonego białkarwierzęcego. W la-
boratoriach zakładów h i gieny weterynaryj nej o gółem zb adano
w tym czastę 2054 próbek środków zywienia zwteva!

W badaniach zastosowano metodę mikroskopową którą opi-
sano w odpowiednich przepisach krajowych (18) i Unii Euro-
pejskiej (3,4).

Zasada metody. Składniki poclrodzenia zwierzęcego były
iden§fikowane pod mikroskopem stereoskopowym i biologicz-
nym na podstawie cech charakterystycznych dla tkanek po-
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Sumrnary

Restrictions on the use of processed animal protein (PAP) i.e. meat and bone meal (MBM) as an ingredient in
the feed of ruminants and other food animals were introduced by the European Commission as a result of the
BSE crisis. The same po|icy is imp|emented in Poland. The purpose of the study was to determine the prevalence

The microscopic męthod was used in
al origin rtere identified on the basis of
other meat particles. cartilage, bones.

s, and scales. A total of 9a2 and,71522 sa4lples of animal
feeds designated for ruminant and non-ruminant animals, respectively, were examined. The pres,ence of PAP
was detect-ed in 93 (10.3 %) out of 902 samples of different animil feed for ruminants. 164 (10:S%) Ńer9 positive
amongst the 1,522 examined samples of different animal feed for non-ruminants. It should be noted that the

microŚcopic method proved to be a useful and sensitive technique for detecting PAP in animal feed.
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chodzenia zwierzęcego, tj.: włókien mięśniowych, kości, wło-
sia, szczeciny, piór, ości, łusek ryb. Badaniom w kierunku obec-
ności tych składników poddawano otrzymany z atalizowanych
próbek osad oraz flotat.

Wstępne przygotowanie próbki. Z przesłanego do badań
matęriału odwazano próbkę laboratoryjną o masie 5 g. Następ-
nie próbkę umieszczano w rozdzięIaczu i dodawano 50 ml te-
trachloroetylenu. Po dokładnym wymieszaniu próbkę odstawia-
no na okres 3 min. cęlem oddzielenia się flotatu i osadu.

Wykrywanie i idenĘfikacja składników przetworzonego
białka zwierzęcego w osadzie i flotacie przy użyciu odczyn-
ników osadzających i barwiących

Badanie osadu. Po wysuszeniu osadu dokonywano jego
przeglądu, stosując mikroskop biologiczny i powiększęnięw za-
kresie od 100 do 400 x, pod kątem obęcności charakterysĘcz-
nych składników pochodzenia zwierzęcego (kości, ości, łuski,
chrząstki). W charakterze pomocniczym do wykrywania skład-
ników kostnych stosowano olej parafinowy jako odczynnik osa-
dzający. Osadzone w oleju kości byĘ idenĘfikowane na pod-
stawie obecności jamek kostnych wypełnionych powietrzem
i widocznych pod mikroskopem biologtcznym w postaci czar-
nych otworów o średnicy 5-10 pm. Odłamki kostne pochodzą-
ce od ssaków posiadająjamki kostne o kształcie eliptycznym
do prawie okrągłego zmńo widocznymi kanalikami kostnymi.
Szczątki kostne drobiowe zazuly czaj mają jamki kostrre mniej-
sze,bardztej okrągłe i gęściej ułozone w porównaniu z kośćmi
ssaków. Kanaliki kostne są słabo widoczne. Ości także posia-
dają jamki kostne, ale o kształcie wydłuzonym, wrzecionowa-
tym z dobrzę widocznymi kanalikami kostnymi, Istnieją jed-
nak róznice pomiędzy gafunkami ryb, u niektórych, np, dorsza,
jamki mająksztah liniowy bez widocznych kanalików.

Dodatkowo przeprowadzono badanie przy uzyciu mikrosko-
pu stereoskopowego, pod powiększenięm 20-40 x. Oceniano
cechy morfologiczne odłamków kostnych. Kości ssaków sąbiałe
lub kremowę i majątępe krawędzie, natomiast drobiowe sąza-
rwyczaj ciemniejsze i mają ostre krawędzie. Kości tych zrvie-
rząt sąnieprzezroczyste w porównaniu z ośćmi, które są bar-
dziej przejrzyste.

Badanie flotatu. Niewielką ilośc wysuszonego flotatu roz-
prowadzano równomiernie na pĄrtce Petriego, zalewano odczyn-
nikiem cystynowym, a następnie podgrzewano. W przypadku
obecności składników zwierzęcy ch zawieraj ących cysĄmę (pió-
ra, włosie) następowało ich wybarwienie się na kolor brązowo-
czamy. Celem uwidocznięnia i identyfikacji fragmentów włó-
kien mięśniowych rozprowadzano na powi erzchni szkiełka pod-
stawowego niewielką ilość wysuszonego flotatu, do którego
dodawano 1-2 krople roztworu jodu w jodku potasu. Preparat
przeglądano pod mikroskopem biologicznym pod powiększe-
niem 100-400 x. Obecne w preparacie włókna rnięśniowe wy-
barwiały się na czerwono. W identyf,rkacji obrazów mikrosko-
powych korzystano z autorskiego przewodnika do metody mi-
kroskopowej (13).

Wyniki iomówienie
Wyniki badań wykonanych w Laboratorium Referen-

cyjnym Zakłaill Higieny Srodków Zywienia ZwierzaJ
PIWeI-PIB w Puławach przedstawiono w tab. I l2, nato-
miast rezultaty badań wykonanych w zakładach higieny
weterynaryj nej zawatlo w tab. 3. Zkolei w tab. 4 dokona-
no zestawienia wyników badań otrzymanych we wszyst-
kich laboratoriach badaj ących.

Zgodnie z danymi tab. 1, obecnośó przetworzonego biał-
ka zwlerzęcego stwierdzono w 4I (ża,5%) spośród 200
zbadanychpróbekmieszanekpaszowychdlaprzeżuwaczy.
Nie wykazano natomiast tego rodzaju białka w badanych
próbkach koncentratów paszowych. Wafiy odnotowania

jest fakt, iż spośród 15 zbadanychpróbek mieszanekczysz-
czących pobranych w końcowej fazie czyszczenia linii tech-
nologiczrej w 6 (0%) zanotowano jeszcze obecność prze-
tworz one g o biaŁka zvv ier zęc e go .

W badanych próbkach ró żnego rodzajl środków żywie-
nia dla rwierząt nieprzeżuwających (tab. 2) odsetek pró-
bek dodatnich tzn. zanieczy szczony chprzetworzonym biał-
kiem ze zwierząt lądowych wahał się w zakresie od I,72
do 63,47,w zależności od rodzaju próbki.

W badaniach środków ż;ywienta rwierzal wykonanych
w Polsce w 2003 r. przez laboratoria ZHW stwierdzono

Tab. 1. Obecność przefrvorzonego białka zwierzęcego w środ-
kach żr.wien ia dla pr zeżuwaczy

Tab. 2. Obecność niedozwolonego przetworzonego białka
zwierzęcego w środkach Ąrwienia d|a zwierząt nieprzeżuwa-
jących

Tab.3. Wyniki badań środków żywienia zwierząt w kierunku
przetworzonego białka zwierzęcego w 2003 r. w ZIrW

Tab. 4. Zestawienie wyników badań wykonanych w latach
2003-2004 w PIWet.-PIB w Puławach i zakładach higieny
weterynaryjnej

1 59 (79,5)

10 (100)

9 (60,0)

1 78 (79,1 1 )

Mieszanki paszowe

KOncenllaty

Mieszanki czyszGzące

0gółem

30 (36,59)

1 (100)

2 (1 00)

57 (98,28)

1 (50)

91 (62,76)

Mieszanki paszowe

KOncentlaly

Mieszanki czyszczące

DOdalki pasz0we

Materiały paszoWe

0gółem

82

1

2

58

2

145

52 (63,41 )

0 (0)

0 (0)

1|1,72|

1(50)

54 (37,24)

110 (7,99)

46 (6,80)

1 56 (7,60)

1 267 (92,01 )

631 (93,20)

1898 (92,40)

Środki żywienia
dla zwierząt
n ie p rzeżuw a ją cych

Środki żywienia tylko
dla pneżuwaczy

0gółem

Środki żywienia tylko
dla przeżuwaczy

Ślodki żywienia
dla zwienąt
niepneżuwa jących

93 (1 0,30)

164 (10,80)



rowniez stosunkowo wysoki odsetekpróbek dodatnich, tak
w odniesieniu do pasz dlazwierzątprzeżlwających (6,80),
j ak i nieprze hlw aj ący ch (7,9 9) (tab. 3 ). Z e stawienie wszy st-
kich otrzymanych wyników badańwykazŃo, ze odsetek
próbek dodatnich dla badanych środków ż;ywienia wyno-
sił l0,30 dlazwierzątprzehtwających i 10,80 dla nieprze-
żuwających(ab. a).

Otrzymane wyniki badań wyrażnte wskazuj ą żę zasto-
sowana metoda mikroskopowa pozwoliła na wykrycie prue-
tworzonego białka zwrcrzęcego obecnego w badanych
próbkach rlżnego rodzaju środków żywienia. Zlprzed-
nio wykonanych badań własnych ( 12) oraz danych piśmien-
nictwa (8, 9) wynika, iz metoda mikroskopowa cechuje
się stosunkowo wysoką czułością gdyż pozwala na wy-
krycie już 0, 1 % dodatku mączki mięsno-kostnej do paszy.

Zahes odsetka dodatnichpróbek środków żywienia dla
pr zeżlw aczy i zw ier ząt niepr z eżllw aj apy ch otr zy many
w pTzeprowadzonych badaniach mozna uznać za zbliżony
do danych innych autorów (1, 10), który wahał się w za-
kresie od ż90 do 93 ,7 5 .

U ży cie odczynników osadzaj ących i barwiący ch znacz-
nie ułatwiało wykrywanie i identyfikację mikroskopową
poszukiwanych elementów, a w szczegóIności piór, kości
i sierści. Stwierdzenie w obrazie mikroskopowym wyżej
wymienionych elementów cechujapych się charakterys-
tyczną strukturąprawie zaw szę pozw alało na jednoznacz-
ne sprecyzowanie wyniku badania. Poczynione spostrze-
zenia odnośnie do wysokiej wartości diagnosĘcznej me-
tody mikroskopowej w wykrywaniu mączek mięsno-kost-
nych w paszach znajduje potwierdzenie u innych autorów
(1-9).

Z tego teżwzględtl metoda ta spełnia wymogi stawiane
urzędowyn metodom kontroli laboratoryjnej (3, 4, B). T}rm
niemniej prowadzone są badania nad opracowaniem in-
nych metod (2,14,24). Z drugiej jednak strony, technika
mikroskopii posiada pewne wady, tj. czasochłonność, wy-
soki koszt badań czy subiektywność i związaną z tym
konieczność posiadania duzego doświadczenta przez per-
s onel prowa dzący badania.

Nalezy podkreślic fakt, iż po podsumowaniu wyników
badah,wartości odsetka próbek pozyĘrvnych pasz dlaprze-
żlwaczy i zwierząt nieprzeżlwających różnlły się nie-
znacznie (0,5) i osiągnęły średnie wartości w zakresie 10,3-
- 10,8.

Wykonane wcześniej badania w Polsce (12), Północnej
Irlandii (7) i Wielkiej Brytanii zttżyclem metody mikro-
skopowej.i/lub testu ELISA wykazaŁy jednak nizszy po-
ziom zanieczy szczenia, gdyż obecność przetworzonego
białka w badanych pańiach mieszanek paszowych dlaprze-
żlwaczy lub deklarowanych jako nie zawierajape mączki
mięsno-kostne stwierdzono w zakresie od 0 do 2,60%oba-
danych próbek.

Reasumując. należy stwierdzić, że znaczapy odsetek
badanych partii środkow żyrvienia dla przeżuwaczy i zwie-
rzal nieprzeżuwaj ących wykazyw ał zanieczy szczęnię
zabronionyrn do stosowania ptzetworzoryłn białkiem zwie-
r zęcy m. W zw iązkl z konie cznoś c i ą zap ewni eni a b e zp i e -

czeństw a surowców zywno ściowych p ochodzenia zwie-
rzęcego i przestrzegania przepisów prawnych niezbędne
jest wprowadzenie dalszych środków kontroli celem eli-
minowania b a!ź redukowania mozliwo śc i występ owania
tego rodzaju białka w środkach żywleniazwierząt.
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