
Artykuł przeglądowy

Mleko i jego przetwory sąważnymskładnikiem die-
ty zapewniającym w niektórych przypadkach zaspo-
koj enie 60 -7 5% o gólne go zap otrzeb owania organizmu
na wapń (4, 18). Produkty te sąteż źrodłemwitamin,
białek i aktyr;vnych biologicznie pepĘdów o działaniu
immunostymulacyjnym, intensyfikuj ących transport i
przyswaj an te żelaza, gromadzenie zapasów glikoge-
nu, zmniejszających stężenie kwasów tłuszczowych i
LDL cholesterolu we krwi oraz intensyfikujących roz-
wój po żądanej mikrofl ory przewodu pokarmowe go (4),
Kontrowersyjnym składnikiem mleka jest laktoza (O-
- B -D - galakt o p i ran o zyl o - ( 1 + 4 ) - D - g luko p i ra no za),
utrudniaj ąc a r ozmatte pf o c e sy techno 1o gi czne i wyłvo -
fuj ąc a u ni ektó ry ch ludz i zabur zęnta p o karm ow e zw a-
ne nietolerancją Iaktozy, Schorzenie to powoduje ko-
nieczność niekorzystnego ograniczenia lub wyelimi-
nowania sp ożyc i a pro duktów ml e cznych . Znaj duj ąc a
się w mleku krowim w ilości od3,5Yo do 4,5"/olaktoza
jest dla organizmu ludzkiego źródłęm energii, pobu-
dzaperystalĘkę jelit, intensyfikuje rozwój bakterii fer-
mentacji mlekowej oraz stymuluje przyswajanie wap-
nia. Dzienna dawka tego disacharydu nie powinna jed-
nak przekracza( 2,2 glkg masy ciała gdyżprzy więk-
szym spożyciu nie jest on całkowicie trawiony (17).
Przyswaj ani e lakto zy źle pr zenlkaj ąc ej pr zez śluzów-
kę przewodu pokarmowęgo znaaznie ułatwia zacho-
dząca w jelicie czczym sekrecja odpowiedniej B-D-
-galaktozydazy (EC.3.2.L23) gtomadzącej się w war-

Review

stwie glikoprotein pokrywających kosmki jelitowe
(1 4) . Enzy m ten hydroli zuj e Iaktozę z wytworzeniem
D - gluko zy i D - gal akto zy, dobr ze, cho ciaż z r o żną szyb -

kością adsorbowanych w jelitach. Najwięcej §-D-eu-
Iakto zy dazy w y dzi e|a s i ę w prz ew o dzi e p okannowym
dzteci w okresie żywtenia mlekiem matki zawierają-
cym do 6,8ońlaktozy. Jednakpo przekroczeniu wieku
3 do 5 latwytwarzanie enzymu maleje o 90-95ońpter-
wotnej ilości, a u niektórych ludzi prawie zupełnie
zanika (1, 6). U prosiąt i cieląt zmniejszenie sekrecji
enzymu następuje jużpo kilkunastu tygodniach życia
stw ar zaj ąc konieczno ś ć o gr aniczeni a i 1o ś c i do dawa-
nych do paszypreparatów mlekozastępczych. Nie stra-
wiona Iaktoza ulega w jelicie grubym człowieka fer-
mentacj i wywołanej przęz rozmaite mikroorganizmy
wytwarzające kwas octowy i inne kwasy tłuszczowe
oraz dużę ilości wodoru, dwutlenku węgla i metanu.
Powstaj ące kwasy organiczne wywołuj ąpodrażnienia
śluzówki 1eltt oraz obniżają kwasowośó zawartości
jelita, zmniejszając wskutek tego przyswalanie znaj-
dującego się w pożywieniu wapnia (1, 6). Ponadto,
p ozo stało ś ć nte r ozłożonej pr zez drobnoustroj e l akto -

zy wywołuj ęzmlany ciśnienia osmotycznego w okręż-
nicy i przechodzenie wody ztkanękdo treści jelita, a
w konsekwencji silnąbiegunkę i odwodnienie organi-
zmu. Innym t przy|łl1l mi obj awami ni eto lerancj i l akto -

zy są skurc ze brzucha z nap adowymi o siowymi bóla-
m| oraz parcie i wzdęcia,
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Symptomy nietolerancj i laktozy przejawia około
3 0oń ludzi w świ ecie, a szcze golni e Indi ani e, E skimo -
si orazmieszkańcy południowo-wschodniej i wschod-
niej Azji (l4). Częstotliwość występowaniatego scho-
rzeniajest uwarunkowana genetycznie i zmienia się
zaIeżnie od rasy ludzi i rejonu ichzamieszkiwania. W
Polsce odsetek osób z objawami nietolerancj tlaktozy
wynosi około 37% (6). Zbyt małe wydzielanie B-D-
-galaktozydazy następuj e także w przypadku resekcji
dużych fragmentów j el ita ci enk te go, zakażenia ni ektó -

rymi wirusami oraz po zabiegach radioterapii i che-
moterap ii. Obj awy ni etolerancj i Iaktozy o granicza sp o-
zy c i e j o gurtów z awi e raj ący ch B -D - galakto zy daz ę W -
tworz oną p r zez kultlry b akteryj ne or az w ni ewi e lkim
stopniu systematyczne zażywanie małych dawek lak-
tozy stymulujących w okrężnicy rozwoj bakterii wy-
twarzającychpożądan5lenzym.Najlepsząmetodąłago-
dzenia skutków tego schorzenia jest jednak stosowa-
nie dietetycznych przetworów mlecznych i mleka z
obniżoną zawartością |aktozy lub preparatów probio-
tycznychzawierającychwytwarzająceB-D-galaktozy-
dazę bakterie rodzaj u L ac t o b a c i l lus lub B ifi do b ac t e -
rium (.I2,16),Przydatne w produkcji tych preparatów
są łatwo kolonizujące śluzówkę je|it szczepy Lacto-
bacillus acidophilus, odporne na niskie pH soku żoŁąd-
kowego i znajdujące się wjelitach kwasy żołciowe oraz
wykazuj ące dobrą aktywno ś ć antagoni sty cznąw zglę-
dem pato gennej mikrofl ory przewodu pokarmowego.

Laktoza ogranicza zastosowanie serwatki i innych
preparatów mlekozastę pczy ch w zywieniu zwlerząt.
Suszona serwatka wytwarzanamiędzy innymi w Eu-
ropie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych w ilości
około 960 tys. oraz 610 tys. tonjest cennym składni-
kiem paszy zawierającym do 68ońlaktozy, ryboflawi-
nę, kwas pantotenowy, rozmaite mikroelementy i po-
nad I2Yo cennych żywieniowo białek, bogatych w li-
zynę i inne aminokwasy egzogenne. Produkt ten o
dobrej j akości mikrobioio gicznej, określonej wyma-
ganiami nonny PN- 94lR- 6 47 9 I j e st także wytw ar za-
ny w OSM w Giżycku i innych krajowych zakładach
mleczarskich. Suszoną serwatkę stosuje się w żywie-
niu prosiąt i cieląt w ilości nawet do 40-500ń składu
mieszanek, co zapewnia szybki przyrost ich masy. Tak
duży dodatek sęrwatki do paszy starszych zwierząt jest
pr zy c zy nąbi e gun ek i o dwo dni e nia or ganizmu w}.vv o -
ł an e go zby t mały m wydz i e l ani em B- D - ga lakto zy dazy
w przewodzie pokarmowym. Dlatego w żywieniu trzo-
dy chlewnej i koni produkt ten powinien stanowić nie
więcej niż I0-20oń orazJońmieszanek paszowych (11).
Ograniczone zastosowanie ma natomiast serwatka w
żywieniu drobiu, trawiącego Iaktozę jedynie przy
udziale mikro fl ory j elitowej .

Wpływ laktozy na jakośó
i waftośó żywieniową wyrobów

Niewielka rozpuszczalność laktozy w obniżonej
temperaturze utrudnia produkcję lodów, mleka skon-
densowanego, napojów z serwatki i innychniefetmen-
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towanych przetworów miecznych. Tworzące się po
pewnym czasie l<rysztaĘ monohydratu laktozy o wiel-
kości przekraczającej 30 pm wywoŁująwrażenie mącz-
nego lub piaszczystego smaku. Jego powstaniu moż-
nazapobiec zapewniając warunki procesu nie dopusz-
czające do wytworzenia kryształów większych od
10 pm lub lepiej popTzęzenzymatycznąhydrolizę lak-
tozy, której produkty mająznacznie większą rozpusz-
czalnośc. Skutkiem szybkie go odparowywania wody
podczas rozpyłowego suszenia mleka w proszku jest
występowanie laktozy w postaci silnie higroskoprjnej
mieszaniny anomerów a i B o małej ilości międ zy czą-
steczkowych w iązań wo dorowych, p owo duj ąc e zbry -
lanie się produktu przechowywanego w nieszczelnych
op akowani ach. Lakto za j ako cuki er re dukuj ący łatwo
uczestniczy w reakcjach Maillarda wywołujących nie-
p o żądane brunabri eni ę 1 zmlany smaku pro duktów oraz
zmniej szenie przyswaj ani a składników mineralnych.
Wartość żywieniową przetworów mlecznych podda-
nych dfugotrwałej cieplnej obróbce obniża izomery-
zacj a lakto zy z wytwor zęnięm nieprzy swaj alnej w or-
ganlzmlę ludzkim laktulozy (O-B-D-Galp -( 1 +a)-D-
-Fru/) stymulującej jednak rozwoj mikroflory prze-
wodu p okarmowe go. S ci eki z zakŁadow mle czarski ch
zawier ające resztki niewykorzystanego ml eka, serwatki
oraz wodę pochodzącąz mycia maszyl i urządzeń
stwarzalą znaczne zagrożenie dla środowiska. Jego
pr zy czy ną j e st duże b i o chemicz ne zap otr zeb owani e
tlenu, wynoszące w przypadku serwatki od 30 g/dm3
do 60 g/dm3 tw 90oń spowodowane znajdljącą się w
niej laktozą (7). Intensywny rozwoj przemysłu mle-
czarski e go vnrymagał opracowania spo sobów pr zetw or -
stwa dużych ilości kwaśnej lub słodkiej serwatki za-
wierającej w suchej masie 70-74% laktozy, I4-I5%
cennych żywieniowo białek, głównie a-laktoalbumin,
P-laktoglobulin i immunoglobulin oraz I-5oń lipidów.
Pełne jej wykorzystanie jako dodatku do paszy trzody
chlewnej i bydła w pobliskich gospodarstwach rolnych
jest mozliwe tylko w przypadku niewielkich mlęczar
ni. Natomiast w większych zal<ładach br ak urządzeń
do przetwarzanta serwatki wymusza odprowadzanie
jej nadmiaru do ścieków. Przed rozpowszechnieniem
odpowiednich technologii przerobu powodowało to w
USA straty ponad 205 tys. ton laktozy i około 40 tys.
ton białek (3). Obecnie serwatkę suszy się rozpyłowo
lub wytwarza się zniej wiele rozmaitych produktów
jak np. fermentowane napoje, alkohol etylowy, kon-
centrat białkowy z biomasy drożdzy Kluyveromyces
fr a g i l i s ro snących na zaw ier ających s erwatkę p ożyw -
kach oraz białka i koncentrat laktozy izolowane z za-
stosowaniem odwróconej osmozy lub ultrafiltracji.
Roczna produkcj a rozmaitych produktów wytw arza-
nych z serwatki w USA oraz w krajach Elropy Za-
chodniej i rejonu pacyfiku wynosi około 2,5 mln ton
(tab. 1).

Zastosowanie serwatki j ako źrodŁawęgla w fermen-
tacji alkoholowej ogranicza stosunkowo niewielka
ilość gatunków mikroorgantzmow zdolnych do meta-



Tab. 1. Roczna produkcja niektórych wyrobólr,łrytwarzanych z serwatki (wg Horton B. S., 1994)

bolizowani alaktozy, Należą do nich głównie drożdżę

dzące w skład szczepionek jogurtowych.

Znaczenie enzymatyGznei hyd]O!izy !aktozy

Negatywnym skutkom nietolerancj i laktozy oraz
trudnościom technologic znym wlłvołanym występo-

nej wprodukcji w oraz
suszoneJ serwa trzody
chlewnej bydła zalak-
tozy w tych produkt
Iizację disacharydu
słodkość wyrobów i

nych przernysłu mleczarskiego przez
żle przy sw ajające laktozę. Zr o dłęm

s to s owanej w tych pro c e s ach B - D - g alakto zy dazy mo g ą
byó tkanki roślinne lub zwierzęcę otaz drożdże, ple-
śnie i bakterie (5). Zależnie od pochodzenia enzymy
te różniąsię znacznie strukturą i ilością podjednostek
wchodzących w skład cząsteczek, cs,ężatem cząstecz-
kowym, aktywnośc żliwością
nadziałanie inhibit optymal-
nym i. dostosowanie
rodz śc aiwarunków
pToc z igerltnnych
pleśni preparaty o maksymalnej aktywności przy pH
4,0-4,5 sąprzydatne głównie do hydrolizy laktozy w
kwaśnej serwatce. Natomiast B-D - galakto zy dazę wy -

tworzonąpr mlces lactis o opty-
malnym pH przetwórstwie mle-
ka (pH 6,6) pH 6,2). Obniżenie

wi rnikroorganizmów podczas długotrwał ego działa-
nia reaktora z unięruchomionym enzymem możnaza-
pob laktozydazy ak-
tyw (9)

P ej hydrolizy lak-

za\ę c ana dl a l udz i c i erp i ący ch na galakto ze mi ę p o wo -

dującą osłabienie wzroku, uszkodzeniawątroby t za-
burzenia umysłowe. Przyczyną tego schorzenia jest
uwarunkowany genetycznie deficyt transferazy nIę-
zbędnej w metabolizmte galaktozy.

Mleko o obniżonej zawartości laktozy jest zazwy-

mleka klltur ą L a c t o b a c i l lu s, którą po 4h rozwoj u ni sz-

ącym
Meto
ości 1



o 7I-14oń (19). W USA stosuje się ponadto przęzna-
czone do domowego użytku preparaty enzymatyczne
roz\<ładające po 30 min. inkubacji ponad 70oń znajdu-
jącej się w mleku laktozy. Mleko UHT o małej zawar-
tości laktozy jest też produkowane w Polsce od 1997 r,,
po wdrożeniu w SM Maćkowy w Gdańsku technolo-
gii opracowanej w Instytucie Rozrodu Zwterząt tBa-
dan Zywności PAN w Olsztynie. Polega ona na hy-
drolizie laktozy preparatem Maxilact z holenderskiej
firmy Gi st-B ro c ade s, z awi eraj ącym B - D - galakto zy da-
zę dr ożdży Kluyv e r o my c e s l a c t i s . Hydrolizę ęnzyma-
tycznąprowadzi się przy pH6,6 w temperaturze obni-
żonej do około 10oC w celu ogranlczęnla rozwoju
mikro organ izmów ( 1 ). Prep arat Maxilact j e st też pr zy -

datny do wytwarzania skondensowanego mleka, któ-
re można przechowywać chłodniczo bęz wywołania
krystalizacj t Iaktozy p owo duj ąc ej ko a gulacj ę i strąca-
nie kazeiny. Wydłuża przęz to okre s prze chowywania
chłodniczego mleka o około 1 miesiąc w porównaniu
z nie poddanąhydrolizie próbąkontrolną (2).

Zastosowanie bezlaktozowego mleka do wypieku
niektórych gatunków chleba przyspiesza fermentacj ę
wskutek wytworzenia monosacharydów przyswaja-
nychprzez drożdżę znacznię lepiej od laktozy. Ponad-
to produkty hydrolizy są słodsze od laktozy oIazpo-
lepszająbarwę, smak i teksturę pieczywa (22).Pohy-
drolizie laktozy w mleku i serwatce następuje spowo-
dowane wytworzeni em D - gluk o zy t D - galaktozy 3 - 4 -

-krotne zwiększenie słodkości produktu. Ma to zna-
czentę przy wytwarzaniu jogurtów, niektórych rodza-
jów pieczywa i niekrystalizującego syropu glukozo-
wo-galaktozydowego. Jest on produkowany poprzęz
enzymatyczną hydrolizę ponad 90oń laktozy znajdl-
jącej się w serwatce lub permeacie serwatki uzyska-
nympo ultrafiltracji cennych żywieniowo białek. Tak
otrzymany syrop zawierający 60% suchej masy ma sło-
dycz porównywaLnąz 50oń roztworem sacharozy (2).
Produkt ten jest dobrym substyfutem mleka odtłusz-
czonego lub cukru w chlebie, pieczywie cukierniczym,
czekoladzie, cukierkach oraz w lodach, mrożonych
jogurtach i deserach.

SpowodowanedziałaniemB-D-gala\<tozydazyzwięk-
szenie słodkości i wyeliminowanie krystalizacji lak-
tozy w obniżonej temperatur ze możItwia z asto s owa-
nie serwatki jako zamiennika mleka i cukru w pro-
dukcj i ni skokalory czny ch lodów. Hydroliza enzy mr
tyczna ułatwia też wytwarzanię z serwatki fermento-
wanych napojów chłodzących i alkoholu etylowego
(13). Wynika to z dlżej wrażliwości na zwiększone
stężenie etanolu dtożdży Kluyveromyces fragilis i tn-
nych mikroorganizmów zdolnych do fermentacji nie
r o zło żonej lakto zy, Z a sto s owa nie dr o żdży S a c c h a r o -

myces cerevisiae dobrze rosnących na zawterającym
glukozę hydroltzacie permeatu serwatki umożliwia
uzyskanie prawie dwukrotnie większego stężenia eta-
nolu w produkcie (13).

Przy wytw ar zanILL j o gurtu hy dr oltza laktozy pr zy -

spiesza fermentację wskutek wytworzenta ghkozy

dobrze przyswaj an ej przez drobnoustr oje Lacto b acil-
lus bulgaricus oraz Streptococcus thermophilus tuła-
twia wytworzenię produktu o pożądanej smakowito-
ści i konsystencji. Wstępna hydroliza |aktozy w mle-
ku pr zeznac zony m do wytw ar zania j o gltl.ów owo c o -

\\rych zapewnia uzyskanie odpowiedniej słodkości pro-
duktuprzy znacznie mniejszym dodatku sacharozy, co
obntża kaloryczno ść gotowe go wyrobu,
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LUQUE I., TARRADAS C., ARENAS A., MAL-
DONADO A., ASTORGA R., PEREA A.: SeroĘ-
py S tr ep to c o c c u s s ui s związane z r óżnymi chorob a-
mi świń. (Streptococcas suis serotypes associated
with different disease conditions in pigs). Vet. Rec.
14ż,726-727,1988 (26)

Streptococcus sals wywołuje u trzody chlewnej posocznicę, zapalenie opon
mózgowych, zapalenie stawóW zaburzenia w rozrodzie oraz odoskrzelowe za-
palenie płuc Jest on też patogenny dla 1udzi. Spośród 91 szczepów P, sz.il,y izolo-
wanych od świń zrożnymi objawami chorobowymi onzzróżnych stad świń na

terenie Hiszpanii wśród otoczkowych szczepów tego zarazka dominował sero-

qp 2 (5],8%) Ponadto izolowano selotypy 1 (4,4%),2 (5,5%),4 (1,1%), 5

(I,1%), 9 i 14 po 4,4%, I0, I3, 27 i A po 1, 1 %, 1, 15, 1,6 i 22 po ż,2oń. Czter-
dzieścl trzy (47 ,2%o) szczepów ,S. srłls izolowano od prosiąt w okresie do 3 tygo-
dni po odsadzeniu z przypadków zapdrenia opon mózgowych, u których wystę-
powały objawy neuroiogiczne i nagłe padnięcia po 24-48 godz, Wśród 8 seroty-
pów S słls izolowanych zprzypadków zapalenia opon mózgowych dominował
selotyp 2 (65,1%) Posocznica występowała u 30,8% prosiąt w pierwszych 2

tygodniach życia i towarzyszyĘ jej nale padnięcia, Najczęściej z przypadków
posocznicy izolowano sero§p 2 (46,4%), Za zapalenie stawów odpowiadaĘ se-

rorypy 2,J i 14, zatworzenie ropni serotyp 2, odoskrzelowe zapalenie pfuc sero-

wy 2,3,7, 10, 15 i 27. Natomiast seTotypy 2, 13,i22 powodowały zablrzelia
w rozrodzie 

G.


