
Praca oryginalna

Przepisy prawodawstwa unijnego i polskiego wy-
magają od producenta zywności informacji o składzie
produktu, Informacja takapowinna widnieć na etykie-
cie (1 1). W związkll z potrzebąkontroli deklarowa-
nych właściwości konieczne staje się opracowanie
metod umożliwiających weryfikację składu produktu.
Zastosowanie takich metod przez uprawnione do kon-
troli organa zmierza do zabezpięczęnia konsumenta
przed nabyciem produktów o składzie przypadkowo
lub umyślnie zmienionym. Zgodność produktu z de-
klarowanym składem ma wymierne znaczenie w przy -
padku alergii pokarmowych (I2) czy ograniczeń na-
tury religijnej. Dla tych grup konsumentów wiedza
o składzie produktu ma szczegolne znaczentę.

Skład gatunkowy żywności pochodzen ta zw ierzę-
cego określa się m. in. dro gą anali zy biaŁek (I, 3, 7, 13,
I4). Analiza DNA daje mozliwość bardzo precyzyj-
nej iden§fikacji gatunkowej, Procesy technolo giczne,
jakim poddawana jest żywnośó, w tym ogrzewanie
w wysokich temperaturach, w niewielkim §lko stop-
niu wpĘwaj ąnaprzydatnośó DNA do analtz. Dlatego
badanie DNA wydaje się obiecujące w odróznianiu ga-
tunków mięsa (2, 5, 6, 9).

Celem badafi była optymalizacja metody identyfi-
kacji mięsa bydlęcego, wieprzowego i kurzego otaz
ocena jej przydatności do określania zgodności rze-
czywistego składu mięsa mielonego z deklarowanym
przez producentów.

*]Badania finansowane ze środków budżetowych na naukę w ]atach 2005-
-2006 jako projekt badawczy: 2 PO6T 028 28
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Matetiał imetody
Do ustalenia granic detekcji metody uzyto surowego

mięsa wołowego, wieprzowego i kurzego, z których spo-
rzalzono mieszaniny uzyte w doświadczeniu.

DNA izolowano z próbek mięsa o masie l g. Mięso za-
wieszano w 2 ml200 mM Tris-HCl pH B,0, zawierającego
100 mM EDTA oraz Ioń SDS, po czym dodawano 60 pl
Proteazy K (Sigma) o stęzeniu 20 mglml. Całość inkubo-
wano w temperaturze 55'C przeznoc, a następnie wirowa-
no w ciagu 5 min. przy 13 000 rpm. Płynznad osadu prze-
noszono do osobnei probowki i dwukrotnie ekstrahowano
równą objętością fenolu, chloroformu i alkoholu izoamy-
lowego zmieszanych w stosunku 25 ,, 24 : 1. Kolejną eks-
trakcję prowadzono zużyusm samego chloroformu. DNA
wytrącano przez dodanie równej objętości etanolu oraz
30 p,l 7,5 M octanu amonu. Po odwirowaniu osad DNA
suszono i ponownie tozpuszczano w 200 pl buforu TE (Tris-
-EDTA). Stęzenie roztworu DNA określano spektrofoto-
metrycznie.

W badaniach wykorzystano startery opracowane przez
Matsunagę i wsp. (B) łagzage się z sekwencjami mitochon-
drialnego cytochromu b (4). W skład zestawu starterów
obecnych jednocześnie w mieszaninie reakcyjnej wchodzi
jeden starter forward - SIM (GACCTCCCAGCTCCAT-
CAAACATCTCATCTTGATGAAA), odpowiadaj ący re-
gionowi genu dla cytochromu b (cyt. b) o wysokiej homo-
logii sekwencji pomiędzy badanymi gatunkami oraz trzy
starlery reverse rozpoznające sekwencje tego genu unikal-
ne dla danego gatunku: PIG specyficzny dla genu cytochro-
mu b świni : GCTGATAGTAGATTTGTGATGACCGTA,
BOS specyficzny dla genu cytochromu b bydła: CTAGA-
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ĄŁĄGTGTAAGACCCGTAATA|AAG, CHI specyfi czny
dla genu cytochromu b kury: ĄAGATACAGATGAAGA-
AGAATGAGGCG. Zastosowanie Ęch stafterów umozli-
wia uzyskanie produktów o ztóżnicowanej wielkości.
W obecności DNA wieprzowego uzyskuje się produkt -
398 bp, bydlęcego -274bp, kurzego -żż7 bp.

PCR prowadzono w objętości 25 1ll, w mieszaninie
o składzie: 10 mM Tris-HCl pH 8,8 z 50 mM KCl, 0,08%
NP40, 1,5 mM MgClr, 1 jednostka polimerazy Taq (Fer-
mentas), 200 nM mie szanina deoksy,rrukleoĘdów (Fermen-
tas), wszystkie cztery startery w ilości: SIM 10 pmoli, BOS
6 pmoli, PIG 6 pmoli i CHI 20 pmoli (IBB PAN) oraz I p"l

DNA o stęzeniu żOOnglpl. DNA amplifikowano w tetmo-
cyklerze T3 (Biometra) stosując 35 cykli: 94"C przez
30 sek., 56"C przez 30 sek., 7ż"C przez 2 min. Produkty
PCR rozdzielano elektroforetycznie w żYo żehl agarozo-
wym (Sigma) z dodatkiem bromku etydyny. Obrazy żeli
rejestrowano za pomocą systemu do dolcumentacji (Vilber-
-Lourmat).

Po ustaleniu parametrów czułości testu postanowiono
sprawdzió jego przydatność w praktyce, weryfikując skład
j akościowy komercyjnych produktów mięsa mielonego.
Próbki do badań pochodziĘ z lokalnych sklepów. Analizę
zgodności składu gatunkowego mięsa mielonego z dek7a-
rowanym przeprowadzono ogółem na 152 próbkach, wśród
których 48 to mięso wieprzowe, 38 wołowe, 19 drobio-
w e, 27 wieprzowo -wołowe i 20 w iepr zowo - drobiowe.

Wyniki i omówienie

W celu ustalenia zakresu działaniametody przepro-
wadzono PCR na DNA uzyskanym z surowego mięsa
badanych gatunków zwierząt rzeżnych. Mięso po-
szczególnych gatunkow homogenizowano oddzielnie,
a następnie sporządzano mieszaniny o określonych
proporcj ach. B adania przeprowadzono wyłącznie
zmtęszan|nami mięsa dwóch gatunków (ryc. I i 2).
Ustalono, żę zasadntczy wpływ na uzyskiwane wyni-
ki ma długość trwania etapu elongacji oruzwżajemny
stosunek ilości dodawanych starterów. Zmieniając czas
trwania elongacji z 30 sekund na2 minuty w przypad-
ku analizy DNA zmieszaniny mięsa wołowego i ku-
rzęgo zwiększono czułośc detekcji, umożliwiając wy-
krywanie 5% dodatku mięsa wołowego (ryc. I). Za-
stosowanie elongacji 30 sekundowej podnosiło prog
detekcji do 20oń dodatku. Podobne wyniki uzyskano
w przypadku mięsa wieprzowego, którego 5Yo doda-
tek do mięsa kurzego wykrywalny byłwyłącznie przy
elongacji trwającej 2minuty (ryc.2). Ustalono ponad-
to, że opracowane warunki umozliwiaj ąwykrycie I%"

dodatku mięsa wołowego w mieszanlnie z mięsem
wieprzowym oraz ]% dodatku mięsa wieprz,owego
w mleszan|nle z mręsem wołowym (tab, 1). Stwier-
dzono też, że stosując powyższe warunki wykonania
tesfu PCR do wykrywania w mieszaninie obecności
DNA indyka, uzyskiwano produkt o wielkości iden-
tycznejjak produkt z DNA kurzego, Arraliza sekwen-
cji cytochromu b indyka wykazńa, że istnieje możIi-
wość hybrydyzacji startera CHI także z genem jego
cytochromu b, gdy ż sekwencj e odpowiednich rej onów
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Ryc. 1. Elektroforetyczny obraz rozdziału produktów PCR
otrzymanych z DNA z mięsa kurzego i bydlęcego zmieszane-
go w następujących proporcjach: 100 - wyłącznie mięso ku-
rze, ścieżki 99 do 1 - mieszaniny o zawartości od 99 do 17o
mięsa kurzego w mię'sie bydlęcym oraz ścieżka 0 - wyłącznie
mięso bydlęce; K0 - próbka nie zawierająca DNA
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Ryc. 2. Elektroforetyczny obraz rozdziału produktów PCR
otrzymanych z DNA z mięsa kurzego i wieprzowego zmiesza-
nego w następujących proporcjach: 100 - wyłącznie mięso
kurze, ścieżki 99 do l - mieszaniny o zawartości od 99 do 17o
mięsa kurzego w mięsie wieprzowym oraz ścieżka 0 - wyłącz-
nie mięso wieprzowe; K0 - próbka nie zawierająca DNA
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Ryc. 3. Elektroforety czny obr az r ozdziału p roduktów PCR
z zastosowaniem starterów: SIM, BOS, PIG i CHI, otrzyma-
nych z DNA łydzielonego z mięsa: kurzego (1), bydlęcego (2),
wieprzowego (3) oraz mieszaniny mięsa: bydlęcego, wieprzo-
wego i kurzego (4), wieprzowego i kurzego (5) oraz bydlęcego
i wieprzowego (6). Równoleglerozdzielano próbkę nie zawie-
rającą DNA (K0). M - standard masy 100 bp (Fermentas)

Tab. 1. Granice wykrywalności mięsa poszczególnych gatun-
ków zwierząt w mieszaninie
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tego genu u kury i indyka różnią się jedynie
w dwóch pozycjach. Zastosowana metoda nie
różnicuje więc powyższych gatunkoq zatęm
w konsekwencj i w badaniach mięsa komercyj -
nego nie różnicowano gatunku drobiu.

ZopĘmalizowaną metodę zastosowano do
analizy komercyjnych asortymentów mięsa
mielonego (ryc. 3). Niezgodny z deklarucją
skład stwierdzono w 36,20ń wszystkich bada-
nych produktów (tab. 2). Najczęściej było to
mięso mielone wieprzowo-drobiowe, w któ-
rym wykrywano dodatek nie zadeklarowanej
przęzproducenta wołowiny (7 5Y"próbekz tę-
go asoĘmentu) oraz mięso wieprzowe, w którym poza
wieprzowiną stwierdzano tabe obecność mięsa dro-
biowego (39,58%). Skład mięsa drobiowego w naj-
mniejszym stopniu odbiegał od zadeklarowanego
(5,26%).

PtzeprowadzonebadaniamięsamielonegowykazaĘ
ólżąIic zb ęprób ek ni e z g o dnyc h z p o danym składem,
Swiadczy to o tym, ze producenci nięrzadko ,,zagos-
podarowują'' w produkcie f,rnalnym mięso innych ga-
funków niż deklarowane na etykiecie. Mięso wieprzo-
we jest najczęściej spozylvanym mięsem mielonym
( 1 0) i producenci, aby v,lywiązać stę zkontraktóq sku-
pują duze ilości surowca. Podaż mięsa wieprzowego
na rynku krajowym jest ściśle związana z cenążywca
i dostępnościąpaszy. Przy niskiej podaży tego mięsa
producenci zapewne próbują zastępować je surowcem
pochodzącym z innych gafunków. Dodawanie mięsa
drobiowego do wieprzowego może z kolei być podyk-
towane obnizeniem kosztów produkcji.

Metoda PCR okazała się przydatna do weryfikacji
składu mięsa mielonego, możę więc być użytecznym
natzędziemkontroli jakości produktu i jego zgodnoś-
ci z deklarowanymi właściwościami.

piśmiennictwo

l Berger R G , Mageau R P, Schwab B., Johnston R Il/.: Detection of poultry
and pork in cooked and canned meat foods by enzlłrre-linked imrnunosor-
bent assays J. Assoc. Off. Anal. Chem. 1988, 1I,406-409

Tab.2. Udział produktów określonego asortymentu o składzie niezgod-
nym z deklarowanym przez producenta

2.Candrian R.: PCR - based DNA Analysis for the identification and charac-
terisation of food components Lebensm. Wiss Technol 1996,29,1-9.

3 Chen F. C , Hsieh Y H. P., Bridgman R C : Monocloanl antibodies to porci-
ne therma1 - stable muscle protein for detection ofpork in raw and cooked
meats, J. Food Sci. i998, 63, 201-205.

1.Kocher T D , Irwin D M., Wilson A. C.: Evolution of the cytochrome b gene

olmammals. J. Mol. Evol. 199I,32, 128-144.
5 Lockley A K., Ronald G : Intton variability in an actin gene can be used to

discinlinate between chicken and turkey DNA, Meat Sci. 2002,6I,163-168
6.Lockley A K: DNA based methods lor food authentication Trends Food

Sci. Technol 2000, l1,, 6]-11
].Lunclslrom R C.: Fish species identification by thin layer isoelectric focu-

sing. J, Assoc Ofl Anal Chem 1979,62,4-9.
8 Malsunaga T., Chikuni K., Tanabe R, Muroya S , Shibata K., Yalnada J.,

Shinmura I: A quick and simple method fol the identification of meat
species and meat products by PCR assay Meat Sci 1999, 51, 143-148.

9 Momcilovic D, Rasooly l.: Detection and analysis of animal rnaterials in
food and feed J. Food Prot. 2000, 63,160ż-1609.

10 Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Zakład Wydawnictw Statys-
tycznych, Warszawa 2003, 382 i 368.

11,Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsj z dnja 25 mala2004 r.

(Dz U. Nr 132, poz. 1419) w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mięsa
mielonego i surowych rvyrobów mięsrrych.

12 Sampson /i l.: Food allergy J. Allergy Clin Immunol 2003, l11, 540-541

13 l/allejo-Cordoba B , Cola-Rivas M.: Meat species identification by linear
discriminant analysis ofcapillary electrophoresis protein profiles. J. Capilla-
ry Electrophor. 1,998, 5, 17 1-11 5.

I4 Wintero A K.,Thomsen P D , Davis Ił{: A Comparison of DNA-hybridiza-
tion, immunodilfu sion, countercrrrrent immunoe]ectropholesis and isoelec-
tric focusing for detecting the admixture ofpork to beef. Meat Sci, 1990, 27,

75 -85.

Adres autora: lek. wet. Monika Kotowicz, ul. Norwida 31, 50-375
Wrocław

AsOnyment

Procent produktów

0 składzie niezgodnym
z deklarowanym

w danym as0rtymencie

Liczba ptóbek/liczDa
ploduklóW o składzie

niezgodnym
z deklalOWanym

Mięso mielone wieprzowe

Mięso mielone wołowe

Mielonka drObiowa

Mięso mielone wiepnowo-wołowe

Mielonka wieprzowo-drobiowa

39,6

31,6

5,3

29,6

75

48/19

38n2

1911

2l l8

20l15

ABO-SHEHADA M. N.: Występowanie muszycy
tTwołanej przez muchę Śrubową Chlysomya bez-
ziana w Arabii Saudyjskiej w 1999-2000. (Indicen-
ce of Chrysomya bezziana screw-warm myasis in
Saudi Arabia, 1999-2000). Vet. Rec. 156, 354-356,
2005 (11)

Chrysomya bezziana powoduje bardzo groźną muszycę u zwierząt Lalwy
muchy, pasożyttljąc w tkankach żywego gospodarza, sąprzyczyną rozlegĘch
i groźnych uszkodzeń ciała u wielu gaĘrnków zwierząt stałocieplnych. Muszycę
wywołaną przez Ch bezziana cechuje różnorodnośó objawów klinicznych, któ-
re zależąod, lokalizacji zmian chorobowych Obserwuje się padnięcia noworod-
ków i słabszych zwierząt. Często dochodzi do ponownychzarażeń Cielęta i owce,
które przeżyĘ zarażęnię Ch. bezziana często chorują na septyczne zapalenie
stawów Cł bezziana pojawiła się na Półwyspie Arabskim w 1977 r. W okresie
od września ] 999 r.do sierpnia 2000 t muszycę wywołaną przez Ch bezziana
stwierdzono u 184 owiec, l64kóz,63 krów, 12 wielbłądów, 16 koni i 1 osła
Nasilenie inwazji spada na początku zimy i na początku wiosny 

G.

KRAWCZYK M.: Serologiczny dowód na wystę-
powani€ leptospirozy u zwierząt w północnej Pol-
sce. (Serological evidence of lepto§pirosis in animals
in northern Poland). Vet. Rec. 156, 88-89, 2005 (3)

Testem aglutynacji mikroskopowej (MAI) zbadano surowice pochodzące od
43 J 9 sztŃ bydła, 3004 świń, 998 owiec, 1 04 kóz, l30 psów i 98 dzików w okresie
l996-2000. Wszystkie zwierzęta pochodzlły z obszaru o powierzchni 45 16 km'
usytuowanego w okolicach Torunia. W teście zastosowano antygeny Leptospi-
ra: s, eroyar lcterohaemorrhagiae, GripoĘphos a, Sej roe, Tarassovi, Pomo na,
Canicola, Zanoni, Cynopteri, Autumnalis, Bataviae, Hardjo, Bratislava 610
(7,4%) surowic reagowało w MAT. Większośó odczynów Wzyżowych występo-
wała pomiędzy serovar Sejroe i Hardjo.72,9To odczynów dodatnich uzyskano
z surowicami w rozcieńczeniu 1 : 100, ] 8,4% w rozcieńczeniu l:200, 60ń w roz-
cieńczeniu 1:400 1,7% w rozcieńczeniu 1:800,0,7% w rozcieńczenirr 1:l600
i 0,1% w rozcieńczeniu 1:3200. U dzików najwyższy odsetek odczynów dodaG
nich uzyskano dla serovar Hardjo i Poi, u psów dla serovar Sejroe i Canicola,
llkóz dla serclvar Bratislava, u świń dla serovar Poi i Zaruni, u bydła dJa sero-
var Sejroe i Hardjo, u owjec dla serovar Au.strali,, 
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