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Praca oryginalna

Dzlałalność przemysłowa j est głownym czynnikiem,
wpływaj ącym niekorzystnie na środowisko naturalne.
Wskazująnatowyrażnte hro-
ny Srodowiska uzyskiwa iach
monitoringowych i kontrolnych (9). W materiałach
ty ch szcze go lną p o zycj ę zaj muj e go sp o darka wo dno -
-ściekowa, której warto poświęcić większą uwagę.

Definicja ścieków podana jest w odpowiednich ak-
tach notmatywnych (34,35) L oznacza wprowadzane
do wod lub do ziemi: a) wody zużyte na cele bytowe
lub gospodalcze, b) ujęte w systemy kanalizacyjne
wody opadowe lub roztopowe pochodzące z po-
wierzchni zanieczyszczonych, c) ciekłe odchody zwię-
rzęc e (z wyj ątki em gnoj ówki i gnoj owicy przęznaczo -
nych do rolniczego wykorzystania), d) wody odcieko-
we ze składowisk odpadow, e) wykorzystane solanki
oraz wody leczniczę i termalne, f) wody pochodzące
z o dwo dnie nia zakŁadów górniczy ch or az g) wody wy-
korzystane, odprowadzanę z obiektów gospodarki ry-
backiej, Ptzez ścieki przemysłowe należy natomiast
rozumieć odpĘwy odprowadzane z tetenow, na kto-
rych prowadzona jest działalnośc handlowa, przemys-
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łowa lub składowa, a ktore nie są jednocześnie ście-
kami bytowymi lub wodami opadowymi (35).

Mimo stałego (począwszy od 1996 r.) spadku ilości
odprowadzanych ściekow przemysłowych, pozostają
one nadal głównym żródłęm zanteczyszczeń wód
w Polsce. W 2001 r. odprowadzono w kraju ogółem
8948,2 hm] ścieków, z których 84,Ioń (7522,9 hm3)
stanowiły ścieki poprodukcyjne, pochoĘą"" w więk-
szości z zakładow przemysłowych (9). Scieki wym?-
gające oczyszczania stanowiły 26,80ń (2402,4 hm3)
ogołu ściekow. Z tej ilości nie poddano żadnym pro-
cesom oczyszczania241,9 hm3 (10,I%o), a bezpośred-
nio do wod lub do ziemi odprowadzono z zakŁadow
przemysłowy ch 44 hm3 nieoczy szczony ch ścieków.

Jedną z gałęi przemysłu spożlłvczego tworząza-
kłady produkuj ąc e, przetw arzające i konserwuj ące
mięso, ktorc zaszeregowano do grupy inwestycji mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko natural-
ne (3 0). Zaliczono je też do typu instalacj i, ktore mogą
p owo dowa ć znaczne zanie c zy szcz eni e p o sz cz e g ó lnych
e 1 ementów pr zyr o dniczych śro dowi ska (29) . D okonuj e
się to z jednej strony poprzez wyfułarzanie odpadow,
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Summary

The aim of the stud}l wa5 to determine the level of microbiological contamination of slaughter-houses efflu-
ent by Salmonella sp. in relation to the technological condition of particular plants. The study was carried out
on industrial effluent from two meat plants which differed from each other in terms of size and level of

(B). The effluent from both plants received primary waste
ant B the treatment process wa§ supported]by adding 17oń

/,/m3. The most generally accepted,method,s o'f determining

The incidence of Salmonella sp. was noted in both plants - 55'Yo of samples in p and plant B.
Orerall. l0 serotypes of Salmonella belonging to serologicalgroups B. C and E ac g to ann and
White were discoVered rvith group B evidently dominating. The most cońmon seroĘpes isolnted from the
environment of b,oth plants were S. Derby (33.3% of s
B) and S. Agona (2X.8% and22;.7o/o of samples respecti
been previously diagnosed in the Regional Administ

er being infected
possible outbrea
level of 4.2'/" in
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zktórych część (np. zwierzęta padłe) kwalifikowana
j est j ako ntebezpieczne (26), z drugiej zaś przez wpro-
wadzanie do środowiska ścieków.

Ścieki rzężniane stanowią zagrożenie sanitame dla
środowiska naturalnego, głównie poprzez obecność
w nich drobnoustrojów chorobotwórczych. Dane piś-
mierrrrictwa dotycząw większości występowania w od-
pĘwach rzeźniany ch paŁeczek S almo nell a. Drobno-
ustroje te stwierdzano w 0,53oń, a nawet 93,8oń bada-
nych probek (2, 8, II, 19, cyt, 32). Prątki gruźIicy
wykazywanow 2,16-7 ,0% próbek (3, cyt. 15), Ze ście-
ków izolowano takżę drobnoustroje rodzaju Clostri-
dium, Cołynebacterium, Yersinia, Brucella, Campy-
lob acter, a takżę Erys ip elo thrix rltus iop athiae, B acil-
lus anthracis, Lis teria monocytogenes ienteropatogen-
ne szczępy E. coli. Stwierdzano w nich równiez obec-
ność wirusów rodzin Picornaviridae, Adenoviridae,
Coronaviridae, Calciviridae (cyt. 1 , 12, cyt. 15, 19,
20,33). Z odpŁywów rzeżnianych i osadów ścieko-
wych izolowano równteż patogenne grzyby rodzaju
Candida(C. albicans, C. crusei, C. tropicalis),Asper-
gillus (A. fumigatus, A. niger), Epidermophyton, Geo-
trichum oraz TĄichophyton (cyt. 33).

Założęnięm badafi własnych było określenie częs-
to ści występowańia drobnoustroj ow ro dzaj u S alm o n e l -
l a w o dpbywach p o ch o d zący ch z rue żni ró zni ących s i ę
nowoczesnością i wielkością produkcji.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na ściekach przemysłowych

z 2 zal<ład6w przemysłu mięsnego. Oceny stopnia nowoczes-
ności zakładow dokonano wg następujących kryteriow:
a) okres u fu nkcj onowan ia zakładu na rynku, b) nowocze sno ś -

ci technologicznej linii uboju i przetwórstwa oraz systemów
instalacji oraz c) technologii oczyszczania ściekow w pod-
czyszczalniach zakładowych. Zakład A oceniono jako stare-
go typu, zakładB - jako w pełni nowoczesny. W okresie prze-
prowadzania badań produkcja w zaL<ładzię A wynosiła 46 ton/
/dobę, co pozwoliło zaliczyć ten zakład do przetwómi śred-
niej wielkości (l7). Przy tej skali produkcji wypłlrv ścieków
wynosił 2024 m3ldobę. Zal<ład B, z produkcjąsięalącą375 tl
ldobę, za|iczono do grupy dużych zakładów (1,7).Przy tym
poziomie produkcji z zakŁadu odprowadzano 2300 m3 ście-
ków/dobę. Istniejący w obu zakładach system kanalizacyjny
zapewniał.rozdział ścteków przemysłowych od ścieków so-
cjalnych, Scieki surowe powstające podczas procesów pro-
dukcyjnych, przed ich odprowadzeniem do kanalizacji miej-
skiej, poddawane były oczyszczaniumechanicznemu w pod-
czy szczalnl,ach zakładowych, w pro ces ie fl otacj i p ołączonej
z jednoczesnym napowietrzanięm ścieków. W podczyszczal-
ni zakładu B procesy oczyszczanta wspomagano dodatkowo
poprzez działanie IJoń siarczanu glinu w ilości 150-230 g
Alr(SO.),/m3 ścieków

Próbki do badań pobierano przy ujściu ścieków zpodczysz-
czalni do kanalizacji miejskiej wg zaleceń Polskich Norm
(22-24). Jednorazowo pobierano 250 ml ścieków.

Badania przeprowadzono na 40 próbkach ścięków pocho-
dzących z zakładu A i 40 z zaĘaduB. Oznaczęnia mikrobio-
logiczne wykonywano wg wskazań piśmiennictwa (4, 16,25)
oraz Polskiej Normy (21). Z odmięrzonej próbki ścieków o ob-
jętości 100 ml dokonywano posiewu po 25 ml do 4 kolb za-

wierających 225 mI zbuforowanej wody peptonowej. Posie-
wy przednamnażano w temperaturze 37 " C (+ 1') przez 1 8 h.
Po przednamnażantuprzesiewano 0,1 ml hodowli na podłoze
z chlorkiem magnezowym i zielenią malachitową (podłoze
Rappaporl-Vassiliadis RV) i inkubowano w 42oC (+ 7") przez
24 h, Następnie pobierano kroplę materiału i przy pomocy
ezy rozpr ow adzano jąnapĘtkach z p o dłożaml wybiorczymi :

zmodyfi kowaną pozywką z zieleniąbrylantową, czerwi enią
fenolową sacharozą i laktozą (BPLS agar mod., Merck, nr
kat. I . 1 01 41. 0 5 0 0) or az p ożywką z ksylozą Iizyną i dezoksy-
cho]anem sodu (XLD agar, Merck, nr kat. 1.05287.0500).
Płytki inkubowano w 37'C (+ 1") przez 24 h. W przypadku
braku wzrostu inkubację przedłużano do 48 h oraz posiewa-
no jednocześnie, na nowe płytki, materiał z czterdzięstodwu-
godzinnej hodowli na podłozu RV. Z kazdej płyrki z podło-
żem r óżnicującym wyb ierano 5 charakterystycznych, podej -

rzanychkolonii, przesiewano je na skosy agarowę i hodowa-
no w temperaturze 37"C (+ 1') przez24h.

Róznicowanie biochemiczne drobnoustrojów przeprow a-
dzono w oparciu o reakcje na pozyrvkach szeregu izolacyjne-
go. W tym celu wykorzystano następujące podłoża: a) trój-
cukrowe (TSI, Oxoid, nr kat, CM 2'7'7), b) z mocznikiem
wg Christensena, c) do wykrywania dekarboksylacji |tzyny
w modyfikacji Taylora (Oxoid, nr kat. CM 308), d) zZ-nitro-
fenylo-P-D- galaktozopiranozydem (ONPG) celem wykrycia
wytwarzanla B-galaktozydazy (krĘkt ONPG, Oxoid, nr kat.
DD l3), e) do reakcji Voges-Proskauera (VP) i f,) podłoze
z tryptofanem do wykrywania indolu. Posiane podłoza ińku-
bowano w temperafurze3J"C (+ 1") w czasię24 h (z wyjąt-
kiem pozywki VŁ którą inkubowano 48 h, a także pożyrvki
z ONPG, w przypadku wystąpienia wyniku dodatniego w cią-
gu 6 h), a następnie dokonywano oceny hodowli na szeregu
izolacyjnym.

Czyste szczępy wykazujące cechy biochemiczne drobno-
ustroj ów ro dzaj u S ąl m o n e l l a przęznaczano, p o wykluc zeniu
szczepów samoaglutynujapych, do badania serologicznego
odczynem aglutynacji szkiełkowej w oparciu o schemat anty-
gęnowy Kauffmanna-White'a (14). Do badaiużywano suro-
wic wlprodukowanych w InsĘ,tucie Medycyny Morskiej i Tro-
pikalnej w Gdyni,

Wyniki iomówienie

W ściekach z obu badanych zakładow stwierdzono
występowanie drobnoustroj ów r odzaju S almonell a.
W przypadku zakładu A drobnoustroje te wykazano
w 2 4 (69o7o1, natomi ast w zal<ładzie B w 22 ( 5 5 %) prob -

kach. W kilku przypadkach stwierdzono równoczesne
występowanie w jednej próbce 2Iub 3 różnych sero-

łpów Salmonella sp.
W tab. 1. przedstawiono udział poszczegolnych se-

rotypów salmonelli w badanych ściekach. Salmonelle
wyizolowanę ze ścieków obu zakładów reprezentowały
gatunek Salmonella enterica podgatunek enterica i na-
leżały do grup B, C i E.Wyrażnie dominowĄ seroty-
py grupy B. Najczęściej izolowanym serotypem była
S. Derby (33,3Yoi4\,9ońprobek) oraz S. Agona (20,8'ń
i 22,]Yo), najrzadziej S. Mbandaka (4,2Yo i 4,5oń).
Obecność S. Ęphimurium stwterdzono odpowiednio
w 4,2%o i 9,IYo probek. Zwraca uwagę, że nię wszyst-
kie z 10 wyizolowanych serotypów występowały
w obu zakładach. WprobkachzzakładuA nie stwier-



Tab. 1, Udzial poszczególnych serotypów Salmonella sp.
w ściekach badanych zakładów mięsnych

dzono S. London, wpróbkach zzakŁadu B -S. Bran-
denburg i S. Bredeney.

Obecność salmonelli w środowisku ludzi izwierząt
j e st ciągle aktualnym problemem ep idemio lo gicznym.
Powaznym ich żródłem są m.in. ścieki z zakładów
przemysłu mięsnego. Według danych zlat 1957-1968
doty czący ch RFN, obecnośó pałeczek S alm onell a
stwierdzano w 1,80ń do nawet 90%o próbek ścieków
(2, 8, ż9, cyt. 32), w Szwecji w 30-50% próbek
(cyt. 32). W Polsce izolowano je m,in. z 25,80ń prob
osadów ściekowych, a więc niejako ,,zagęszczonych"
ścieków (18), a także z gnojowicy (10). Wg aktualnie
obowi ązuj ących wymag ań (27, 28), zar owno ścieki do
wykorzystania rolniczego, jak i osady ściekowe sto-
sowane w rolnictwie i do rekultywacji gruntów nie
mo gą zawierać pałeczek S almo nel l a odpowiednio
w 1 l ścieków i w 100 g osadów.

Nalezy podkreślić, że wszystkie serotypy wyizolo-
wane w badaniach własnych ze ścieków rzeżntanych,
byĘ izolow ane takżę przęz stacj e sanitamo-epidemio-
logiczne w Polsce z przypadków zachorowań na tle
pałeczek Salmonella oraz odludzi zdrov,llch (5-7).

W badanych odpĘwach stwierdzono także obecność
S. Mbandaka. Jestto nowy serotyp, ktorypo razpierw-
szy został wyizolowany w Polsce w 1995 r. od ludzi
(5), zwterzątizpasz (13). W ciągu kilku lat jego zna-
czenię epidemiolo giczne istotnie wzrosło. Obecnie jest
jednym z7 najczęściej stwierdzanychu ludzi w Pol-
sce sero§pów Salmonella sp. (7).

Na podstawie przeprow adzony chbadań mozna wy-
pr ow adzic następuj ące wnio ski :

1. Stopień nowoczesności zakładu oraz chęmicz-
ne wspomaganie procesów mechanicznego oczyszcza-
nia ścieków nie wpĘwa na częstość występowania
salmonelli w ściekach z zakładów mięsnych.

2. Wyizolowane w badaniach własnych serotypy:
S. Ęphimurium, S. Mbandąką, S. Agona i S. Derby
odgrywały w latach 1999-200I istotną rolę w epide-
miologii salmonellozy uIlldzi w Polsce (7).
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