
59 (2)

Praca oryginalna Original paper

lnaktywacia iai Asoaris suum
w kompostowanych osadach pościekowych*l

zBlGNlEW PALUSZAK, ANNA LlGocKA, HALINA oLszEWsKA*
Katedra Mikrobiologii Wydziału Rolniczego ATR, ul. Bernardyńska 6/8, 85-029 Bydgoszcz

*Katedra Higieny Zwierząl i Mikrobiologii Środowiska Wydziału Zootechnicznego ATR, ul, Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

lnactiuation of Asca
Su

ment of Ascaris suum e
co plac,ed in n lon bags (28
ae wage sludge mixed with
systematicall!, utt ehigićn
virłal time ealc the n,in łhe

Ocena skuteczno ś ci utylizacji odpadów w aspekcie
epidemiologicznym j est przedmiot ęm zainteresowania
słuzb weterynaryjnych w większości krajów EU, Obok
gnojowicy dlże zagrożentę dla środowiska stanowią
o s ady p o ś c i eko w ę z o c zy szc zalni gr omadzący ch p o za
komunalnymi również ścieki zrzeźni,ubojni i innych
zakładow przetwórczych (3, 23). Zawterająone z re-
guły znaczne ilo ści mikroorgan izmów pato gennych.
W zależności od regionu izoluje się kilkadziesiąt ga-
tunków wirusów (9) i bakterii (1, 6, I2).Bardzo czę-
sto obsenłrrje się w osadach także jaja pasożytow z
rodzajów Ascaris, Trichurisi Toxocara (10, 13). Są
one szczególnie niebezpieczne ze względll na dużą
odpomość na czynniki środowiskowe (2),

W związku ztym, że większość osadów pościeko-
!\rych wykorzystywanych j e st w charakt erze naw ozów
w rolnictwie ich sanityzacja ze względow epidemicz-
nych jest konieczna. Spośród stosowanych metod uty-
ltzacji coraz większąpopularność zyskuje ich kompo-
stowanie. Prawidłowo przeprowadzony proces kom-
postowania skutecznie eliminuje patogeny wskutek
samoo grzewania masy kompostowej ( 1 0, 23), W przy -
padku, gdy nie dochodzi do rozwoju fazy termofilnej
komp o stowane o s ady stanowić mo gąry zyko r ozprzę -
strzeniania się drobnoustrojów w środowisku. W
zwtązku z brakiem doniesień na temat ryzyka wyni-
kającego ze stosowania osadów poddanych procesom
kompostowania w rozprzestrzenianiu jaj A suum w
środowisku podjęto badania mające na celu ocenę
wpĘrłu dwóch rożnych systemów uzdatniania osadów

pościekowych powszechnie stosowanych w kraju na
inaktyłvacj ę j aj p asożytów.

Mateliał imetody
B adanta pr zeprowadzono na o s adach p o ś ci ekowych p o d -

danych fermentacji beztlenowej, a następnie kompostowa-
nych w pryzmach. Dla poprawienia struktury i ułatwienia
dostępu powietrza dla bakterii autochtonicznych powodu-
jących mineralizację pryzmy, osady mieszano ze słomą i
trocinami w proporcji l ,.0,J :0,3. Badaniom poddano pry-
zmy napowietrzone systemem perforowanych rur zasysa-
jących powietrze (obiekt A') oraz pryzmy napowietrzane
poprzez mechaniczn e przerzucanie za pomocą specj alnego
urządzenia (obiekt B), Sąto często spotykane w kraju spo-
soby utylizowania osadów.

W celu okreś]enia wpływu procesu kompostowania na
inaktywację jaj pasożytów, w górnych, środkowych i bocz-
nych częściach pryzmy umieszczano perforowane perlo-
nowe woreczki wykonane z materiahr o średnicy 28 pm
zawierające 1 ml zawiesiny jaj A. suum. Jaja uzyskiwano
od dojrzaĘch płciowo osobników żeńskich pozyskiwanych
z zakładów mięsnych z jeliciarni. Preparowano macice i
pobierano do badań ich fragmenty długości około 2 cm od
rozwidlenia w celu uniknięcia obecności w nich jaj nieza-
płodnionych. Jaja wyciskano bagietką do płytki Petriego
wyp ełnionej płynem flzj olo gicznym uzyskuj ąc zawi e s inę
o gęstości od l do 6 tys. jajlml. Po wprowadzeniu zawiesi-
ny do woreczka wtązano go szczelnie dzięki czemu jaja
nie mogły wydostać się na zewnątrz, chociaz poddawane
były oddziaływaniu czynników środowiskowych panuj ą-
cych w pryzmie. Woreczki wyciągano w odstępach kilku-
dniowych z poszczegolnych części pryzmy, a ich zawar-
tość przenoszono do płytek Petriego, ktore inkubowano
przez okres 30 dni w temperaturze 28"C. W trakcie inku-*)Badania finansowane przez KBN, nr grantu: ]030/P06/2001i20.
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bacji dla lepszego dostępu tlenu, płytki otwierano i uzupeł-
niano wodą w celu uniknięcia wyschnięcia preparatu. Na-
stępnie pobierano eząz dna płytki kilka kropel na szkiełko
podstawkowe, które obserwowano pod mikroskopem. Od-
setek larw żywych wyznaczano w oparciu o obser-wację
300 jaj A. suLtlll. Grupę korrtrolną stanowiła zarvicsina jaj
poddanych inkubacji tuz po pobraniu ich z rnacicy dojrza-
łego płciowo osobnika, Uzyskane wyniki zweryfikowano i
poddano arlalizl,e statystyczncj w oparciu o komputerowy
program Statistica.

Wyniki iomówienie
Wyniki badań tempa inaktywacji jaj w komposto-

wanych osadach ściekowych przedstawiają ryc. I-2
oraztab.7.

Oddziaływanie warunków panujących w biomasie
obu pryzm na rozwój jaj A. suumbyŁo wyraźnie zroż-
nicowane. W obiekcie A w drugim dniu badań odse-
tek larw żywych wahał się w granicach od 85,3 do
91,7oń i był wyrównany w całej biomasie pryzmy. Po
7 dniach w części środkowej liczba larw inwazyjnych
spadła do 600ń, natomiast w pozostałych warstwach
biomasy wartości nie ulegĘ zmianom (ryc. 1). Począw-
szy od l6 dnia odrozpoczęcia procesu kompostowa-
nia nie stwierdzono obecności żywych latw w nośni-
kach znajdujących się w środku i w części gornej pry-
zmy. Natomiast w warstwie zewnętrznej pryzmy od-
setek żywych larw był wysoki do końca trwania fazy
kompostowania i w 29 dniu wynosił 76,3Yo.Przyczy-
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ną tego zjawiska był najprawdopodobniej nierówno-
mierny rozl<ładtemperatury w obrębie pryzmy, co pro-
wadziło do powstania warstwy Wytycznej, w obrębie
której nie następowała pełna higtenizacja biomasy.
F aza termofi lna nie r o zw lj ała s i ę prawidłowo, b owi em
zalęcana dla procesu kompostowania temperatura 55oC
nie została w trakcie badań osiągnięta. Zwyliczeń sta-
tystycznych wynika, żetnaktywacja jaj w zewnętrznej
części biomasy następowała bardzo powoli, bowiem
dzienny ubytek jaj zdolnych do rozwoju larwy wyno-
s|ł 1,27%o. Wyliczony w oparciu o przebieg prostej re-
gresji czas niezbędny do inaktywacji wszystkich jaj
wynosił J5,2 dnt (ab. 1).

Rycina 2przedstawia wpływ warunków panujących
w pryzmie w obiekcie B na jaja A. suum. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że proces higienizacji bio-
masy był znacznie gorczy. Jaja w kompostowanejpryz-
mie zachowały aktywność w całym okresie badań, we
wszystkich warstwach. Tempo eliminacji jaj było wy-
równane w całej pryzmie i w końcowej fazie do-
świadczenia stwierdzono jeszcze od 58 do 79% jaj
żywych. Dzienny ubytekjaj zdolnych do dalszego roz-
woju był niski i wyniósł od 0,3 3 do 0,92Yo. Z wyltczeń
statystycznych wynika, że czas niezbędny dla pełnej
higienizacji osadów waha się od 105,4 do 250,7 dni
(tab. 1). Zachowante tak długiego okresu przeżywal-
ności jaj było efektem braku rozwoju fazy termofilnej
w procesie kompostowania, co jak się wydaje było
ściśle związane ze słabym napowietrzaniem higieni-
zowanych osadów.

Osady pościekowę z oczyszczalnt gromadzących
ścieki komunalne oraz pocho dzące z rzeźnt i innych
zakładow z reguły zawierająjaja nicieni żołądkowo-
jelitowych. Gantzęr i wsp. (l0) badając osady zoczysz-
czalni ścieków we Francji stwierdzili średnio od2-53
jajlkg s.m., w tym 2-45 jaj żywych/kg s.m. Wśród
wyizolowanych 34,8%o stanowiły j aja Ascaris, 37 ,7Yo

- Trichuris,13,7o^- Toxocarai 13,8oń jaja Capillaria,
Jaja żywe izolowano w odsetku od 24 do 100% we
wszystkich pobranych próbach. Fakt ten łączy siębez-
sp omie z dużą liczb ą jaj wydalonych pr zez p as o żyty
do kału. Dorosła samica Ascaris suumwydala średnio
około 200 000 jaj, a w niektórych wypadkach do
1 600 000 jaj w ciągu doby (5). Do badań oceny sku-

Tab. 1. Równania regresji inaktywacji jaj Ascaris suum w
badanych pryzmach

12 1v"7

A cz. zewnętrzna

B cz. górna

B cz. śtodkowa

B cz. zewnętrzna

y = -1 ,27 4x + 95,89

V = -0,923x +97,25

Y=,0,327x+81,99

V=-0,793x+94,26

88,92

94,67

95,25

96,62

75,3

105,4

250,7

1,18,8

Objaśnienia: * równanie regresji y: ax + b, gdzie a- inaktywacja
jaj w ciągujednego dnia; x czas w dniach; b - odsetekjaj żyvrych
w początkowej fazie doświadczenra
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Ryc. l. Przeżywalność jaj Ascaris suumw różnych warstwach
pryzmy napowietrzanej mechanicznie (obiekt A)
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teczności higienizacji osadów pościekowych i ścieków
odzwterzęcych powszechnie stosuje się jaja Ascaris
suumbow iem łatwo j e otrzymać, a ponadto są oporne
na działanie czynników środowiskowych (25). Wpraw-
dzie jaja Taenia sp. sąbardziej oporne na wysokątem-
peraturę, ale ze względu na powolną sedymentację
odgrywaj ą ro 1ę drugorz ędną gdy ż nie p ozo staj ą w o sa-
dzie, a przedostają się z oczyszczonyml ściekami do
środowiska (22). W badaniach własnych uzyskano
powolną eliminacj ę j aj w pry zmach komp o stowanych
osadów w niskich temperaturach. Wyliczony na pod-
stawie prostej regresji dziennyubytek jaj inwazyjnych
był niewielki i wahał się w biomasie napowietrzanej
perforowanymi rurami od 0,33 do 0,92Yo. Obserwacje
te wskazująna dużąopomośó jaj w środowiskupryzm
o niskich temperaturach. Veerannan (24) wykazał, że
dopiero po 3 latach składowane w niskich temperatu-
rach osady pościekowe wolne są od inwazyjnych jaj
Ascaris suum. Licznę obserwacje, dość rozbteżne w
zakresie ustalenia temperafur skutecznych dla ich li-
kwidacji, wskazują żę równtęż w procesach fermen-
tacji beztlenowej osadów w warunkach mezofi lnych
jaja nie tracą zdolności do dalszego rozwoju (6, 15).
W osadach poddawanych stabilizacji tlenowej w wa-
runkach mezofilnych znajdowano od 30 do 98% jaj
żywych (4, II,16). Dopiero w warunkach termofil-
nych następuje pełne ich unieszkodliwienie (18, 19).
Jest to efektem inaktywacji systemów enzymaĘcznych
jaja. Wedfug niektórych danych piśmiennictwa (17) w
ścieku natlenionym w temperaturzę 48-55"C brakbyło
żywych jaj.Inni autorzy (20) obserwowali w tempera-
frxzę 57 " C inaktywacj ę po 2 dniach, lub w temperatu-
rze 62"C po 1 godzinie (8). W badaniach własnych
temp erafur a w pry zmie nap owietr zanej mechanicznie
byłavłyższa w porównaniu do występującej w obiek-
c i e B, aczko lwi ek znacznie niższa niż zale cana dla te go
typu procesu. Właściwe napowietrzanle skutkowało
inaktywacjąjaj w środkowej i górnej częśctpryzmy,
natomiast warunki w jej częśct zewnętrznej były nie-
zadaw alające. Podobne zj awisko obserwowała Roth
(2I) badając stopień higienizacji odpadów zielonych
w kompostowniach niemieckich. Metoda komposto-
wania gwaranfuj e pełną hi gie nizację pryzmy i inakty-
wacje jaj pasożytów pod warunkiem poddania całej
biomasy działaniu temperafury 55 stopni przez 2 ty-
godnie lub 65 przez okres 1 tygodnia (23).

Należy podkreślić, że zastosowana metoda badania
inaktywacji jaj przy użyciu perlonowych woreczków
okazŃa się praktycma i o wiele łatwiejsza w stosowa-
niu od tradycyjnych metod izolacji jaj z badanego
materiału. Tempo obumierania jaj w tego typu nośni-
kach jest nieco wolniejsze. Z jednej strony duża kon-
centracja jaj może wpływać hamująco na embrioge-
t7ezę, z drugiej zaś kontakt jaj ze środowiskiem znaj-
dujących się w nośniku jest nieco gorszy w porówna-
niu ze znajdującymi się w biomasie (7). Eksperyment
Oksanena (14) dowiódł jednakże, że infekcyjność po-
zyskiwanych jaj bezpośrednio z macicy nicieni jest

porównyrvalna do tych, które w sposób natlxalny zna-
lazły sięw środowisku.

Uzyskane wyniki badań świadczą że w stosowa-
nych na szerokąskalę w Polsce procesach uzdatniania
osadów pościekowych popełniane są błędy, których
skutkiem j est nieprawidłowa higienizacjabiomasy. W
efekcie, do środowiska przedostawaó się może duża
Iiczba jaj pasożytów, stanowiąc zagrożenie dla zdro-
wia ludzi i zwierząt. Wprowadzenie pośredniej kon-
troli procesu w oparciu o introdukcję w biomasę bak-
terii wskaźnikowych, a zwłaszcza jaj pasożytów, wy-
daje się byó konieczne dla zapewnieniabtobezpieczeń-
stwa środowiska.
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