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Residues of inhibitory substances in milk and antibiotics in animal tissues

Summary

Residues of antibiotics and other inhibitory substances were determined in animal tissues and milk samples
using standard microbiological methods. A totil of 9,388 animal tissue samples collected from pigs, bovine, poultry
and fish revealed the presence of inhibitory substances only in three samples (0.032o/o of all samples examined).
The results indicate that residues of anti-bacterial substances may only sporadically be observed in animal tissues
antl they are not a serious threat for consumers. Additionally, a total of 9,682 and 616 samples of rarv and retail
milk, respectively, were also examined. The samples of raw milk were obtained as collected milk from individual
farms and from purchasing centers, while the samples of retail milk were obtained from dairy product factories.
The examination revealed the presence of inhibitory substances in0.60ń and0.97o/o of raw and retai] milk samples,
respectively. These data indicate that the presence of inhibitory substances has tendetl to decrease since 1996.
Horvever it is sti|l higher than in countries of Western Europe.
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Srodki przeciwbakteryjne, takie jak: antybiotyki, sul-
fonamidy i inne chemioterapeutyki są szeroko stosowa-
ne w trakcie chowu zwierząt rzeżnych . Błędy popełn ia-
ne przez ludzi w czasie stosowania leków prowadzą do
występowania ich pozostałości w zywności pochodze-
nia zwierzęcego. Szczegó7ne znaczenie ma to w przy-
padku mleka, ze względu na powszechność stosowania
leków przeciwbakteryjnych w leczeniu i profilaktyce
chorób bakteryjnych gruczołu mlekowego. W przypad-
ku mleka dodatkowym zagrożentem moze być obecność
w nim pozostałości środków myjących i myjapo-dezyn-
fekcyjnych, które są stosowane w procesach sanitacji
urzalzeń nleczarski ch. Pozo stało śc i antyb iotyków.i in-
nych leków przeciwbakteryjnych oraz środków chemicz-
nych stosowanych do dezynfekcji strzyków i mycia urzą-
dzęń mleczarskich, a także innych preparatów, które
hamują wzrost wybranych drobnoustrojów testowych
w mleku określa się jako substancje hamujące (10).
W tym kontekście największe znaczenie mają pozosta-
łości antybiotyków i innych chemioterapeutyków, które
występując zarowno w postaci macierzystych substan-
cji czynnych, jak i ich metabolitow, nrogąwlłvierać szko-
dliwy wpływ na zdrowie konsumentów (4, 5). Zagroże-
nie zdrowotne zw],ązanę zich występowaniem w nrleku
oraz mięsie moze mieć aspekt toksykologiczny, mikro-
biologiczny ( 1 8) oraz immunopatologiczny (.3 ,7) . Obec-
ność tych substancji w mleku jest równiez przyczynąstrat
ekonomicznych y przemyśJe m]eczarskim, w wyniku ha-
mowania przez nie procesów fermentacyjnych ( 1 1 , 23).

Re gulacj e prawne dotyczące po zostało ś ci antybioty-
ków w zywnościpojawiły się w latach 60. i są systema-

tycznie aktualizowane, zgodnie z ocenąryzyka dla zdro-
wia konsumerrtów (l 5). W krajach Unii Europejskiej klu-
czowym dokumentem określającym tę kwestię jest Dy-
rektywa Rady z 1996 r. (l). ktorą uzupełnia Decyzja
Komisji z 1997 r. (2). Dokumenty te regulują m.in. ro-
dzajebadanych próbek, częstotliwość ich pobierania oraz
zakresy badań. Oprócz krajów Unii Europej skiej do prze-
strzegania tych ustaleń zobligowane są takze kraje sto-
warzyszane oraz wszystl<ie, które eksportują surowce lub
produkty pochodzenia zwierzęcego na obszar Unii Eu-
ropej skiej, Zobowtązania te dotyc zą przede wszystkin
posiadania i realizowania przez te państwa programów
badari monitoringowych okteślonych w wyżej wymie-
nionych dokumentach ( 1 5 ). Równi ez Polska posia da oraz
realizuje taki prograrn badań monitoringowych. Nieza-
leznie od niego prowadzone są badania na obecność po-
zostałości antybiotykow w ramach nadzoru sanitatno-
-weterynaryjnego nad pozyskiwaniem i przetwórstwem
zywno śc i pochodzeni a zw ierzęcego. Obecnie przepisy
polskie zakładajątzw. ,,zerowy" limit dla tych substan-
cji, co wynika z art.7 znowelizowanej w 1992 r. ustawy
o warunkach zdrorvotnych żywności i zywienia (20);
warunkuje to równiez Polska Nonna ,,Mleko surowe do
skupu" (13).

Celem nini ej sze go opracowani a była oc en a występo-
wania substancji lramujących w mleku oraz pozosta-
łości antybiotykow i innych chemioterapeutykórv o dzia-
łaniu przeciwbakteryjnvnl w rnięsie i narza.dach wew-
nętrznych zwrcrza! pTzeznaczonych do spożycia przez
ludzi w północno-wschodniej Polsce w lataclr 1996-2002.
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Materiał imetody
Analizę pozostałości substancj i harnujących w mleku i an-

tybiotyków w tkankach zwicrzęcych przcprowadzono w opaf-
ciu o r,vyniki badań wyl<onywanycb w Zakładzie Higieny
Wcterynaryjnej w Olsztynie. Były one przeprowadzane w ra-
nlach krajowego progfalllu badali llonitoringowych pozosta-
łości antyblotyków ił,tkanl<ach zwierzęcych i mleku oraz jako
fLltyllowc badarria nadzotu sall i ta rtlo-wetelynaryjnego nad po-
zyskirvanieln i plzetwórstwetn zywtrości pochodzenia zwic-
Izęcego. Materiał do badań stanowiły próbki mleka, a także
lrlięsa i narządów wewnętrznych świń, bydła, drobiu oraz ryb.
l< tóre po ch od ziły z były ch woj cwództw : bydgoski e go, włoc -
łatl,skiego, cięchanowskiego, olsztyńskiego i ostrołęckicgo
tł, l 996 r., toruńskięgo, włocławskiego, ciechanowskiego,
olszt1,1iskiego i ostrołęckicgo w 1997 i 1998 t. otaz warnliń-
sko-tllazurskiego i kujawsko-polnorskiego w latach l 997-
-2002. Obecność substancji hamujących oz|aczano w I-tllcl<u
stl1,o\\ylll i ,,v mleku spozywczyll]. Mleko stlrowe pochodziło
cłórl,1lic ze zbiorników przyoborowyclr zlewni nrleka. a takze
z kadzl punktów skupu mlcka. Mleko spozywcze o zawal,-
tości tłuszczl2,0oń i 3)% pochodziło z okrę_eorł,ych spół-
dzielni lnleczarskich. Obecnośc pozostałości antybiotykólł,
i inr-rych chetnioterapcLrtyków o działalliu przeciwbaktely.jnynl
w tkanltach okręśl all o przy uży citt, j akoś ciow ej, rni]<robi o l o-
gicznej lnetody wyl<rywania antybiotyków w tkankach zwic-
rząt rzcźnych (test kraźkowy)" (22) rł, latach l996- l 998, na-
tot-tliast w kolejnyclr cztcrr_lch latach stosowano ,,mikrobiolo-
giczllą dyfuzyjną metodę rł,yl<rywalria pozostałości sLrbstan-
cji hallujących w świezyrn nlięsic 4-płytkowa" (17), Obec-
llośc srtbstalrcj i harrruj apych w llrl ckr,r okrcślano,,m i l<robiol o-
gicztlą rletodą dyfuzyjną z zAstoso\Ą,allielll szczeptt testowc-
go But,illus stea1,otlletltto1lltilu,s l,ctt-. t,olidolac,tis C 953
techlliką studzienkową'(12) rł, lataclr l996-2000 ol,az stall-
Onr6o$lym testem dyfrrzy.jnynl do r,vykrywania obecllości all-
tybiotyków i innych substancji hanrujapych w mlekLr,.Dc]vo-
tcst SP" (l2) w latach 2001-2002.

Wyniki iomówienie
W tab. l podano wyr-ril<i ozrlaczeń pozostałości anty-

biotyków i innych chemioterapeutków o działaniu prze-
ciwbakteryjnyn w rnięsie i narządach wewnętrznych
zwierzal badanych w latach 1996-2002. Na ogolną licz-
bę 4834 próbek pochodzącyclr od świń tylko w jednej
(0,02%) stwierdzono obecnośc wymienionych substan-
cji. Z kolei w przypadku tkanek pochodzapych od dro-
biLr na 35l0 próbek poddanych badaniu tyll<o w dwoclr
przypadl<ach otrzymano wynil< dodatni, co odpowiadało

Tab. l. Wl,stępou,anie pozostalości an§,bio§,kólv i innvch chemioterapeu-
tl,kóu o działaniu przecilrbakterljnl,m rr mięsie i narządach lvewnętrz-
nl,ch zlvierząt u, północno-rvschodniej Polsce rr, Iatach l 996-2002
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ok. 0,06% analizowanych próbek. W próbkach pocho-
dzących od bydła i ryb nie stwierdzono obecności pozo-
stałości antybiotykow i innych chemioterapeutyl<ów
o działaniu przeciwbakteryj nym. Podsum owuj ąc, z o gól -
nej liczby 9388 próbek tkanek pochodza§ych od świń,
drobiu, bydła oraz ryb tylko w trzech przypadkach uzys-
kano wynik dodatni. co stanowiło 0,03% wszystkich pró-
bek, Uzyskane wyniki wskazują na mniejszą liczbę pró-
bek dodatnich w porównaniu z wynikami otrzylllanytni
przez innych autorów w podobnych badarriach na tere-
nie kraju (14, 15). W ramach regularnych badali moni-
toringowychzwierząt i nrleka na obecnośc pozostałości
an tybiotykóW przep rowadzonych przez Zakład H i gieny
Weterynaryjnej w Białymstoku w l995 r., spośrod 1045
probel< pochodzących od świń pozostałoścj antybioty-
ków wykryto w 5 przypadkach, co stanowiło 0,41ońba-
danych próbck; spośrod 242 próbek pochodzących od
drobiu występowanie antybiotyków stwierdzorro w J pzy-
padkach (0,83%). nie stwierdzono natomiast pozostałoś-
ci antybiotykow w 9 l probkach pobranych od bydła ( 14),
Dane badarl monitoringowych, prowadzonych w Polsce
w latach l985-1998, obejlluja.ce wyniki badari ponad
l00 000 probel< pozwa|ają stwierdzić, ze w przypadl<u
tkanek zwierzęcyclr pozostałości antybiotykow i innych
substancji o podobnym działaniu występują sporadycz-
nie (w ok.0,lońbadanyclr próbek) (15). Biorąc pod uwa-
gę powyższe dane oraz uwzg7ędniając wyniki własne,
w ktorych rłlystępowanie pozostałości le|<ow o właści-
wościach przeciwbakteryjnych miało charakter spora-
dyczny wydaje się, że pozostałości te w mięsie i prze-
tworach mięsnych rrie stanowiązagrożenia dla konsu-
mentów mięsa.

Znacznie porvazrriej wygląda sytuacja w odniesieniu
do mleka surowego. Występowanie substancji hamują-
cych w mleku surowylll w latach 1996-200ż podano
w tab. 2. Ogółen, w 7-letnim okresie badati ich obec-
nośc stwierdzono w ok, 0,6% próbek. Analizując nato-
nliast występowanie tych substancji w kolejnych 1ataclr
zalw ażalnaj est. n i estety, tendencj a \^,zrostowa. Co prarł,-
da w 1997 r. obecnośc substancji hamującyclr, w porow-
naniu z 1,996 r. obrrizyła się ok. 1,S-krotnie, a w kolej-
nyn roku ok. S,4-krotnie, to jednak w następnych 4 la-
tach obserwowano stały wzrost ltczby plobek dodatnich.
Najbardzicj krytyczny okazał się 2002 r., w którynr obec-

nośc substancji hamujących stwieldzono
w 1,3]oń probek. Mimo to otrzymane wyniki są
niższe, niekiedy wielokrotnie, w porównatriu
z danynri innych autorów. W badaniach przeplo-
wadzonych na terenie dawnego województwa
gdańskiego w latach l97]-1980 obecrrośc peni-
cyliny i innych substancji harnrrjapyclr wykaza-
no w B.4(% (1911 r.),23,30ń (l978 r.), l5,0%
(1919 r.), i 3,0% (l980 r.) próbek ln|el<a suro-
wego (9). W badaniach przeprowadzonych na
mleku zblorczym z gospodarstw indywiduahrych
od s etel< pr<lbel< zawi eraj ących su b stancj e ham u-
jape wynosił l 5.7l %, a w mleku pobranyln z ka-
dzi punl<tclrł,skupu 33,33%o (8) W mleku do-
starczanynl do Okręgolł,ej Społdziclni Mleczar-
skiej w Olsztynie obecrrość substar-rcji hanlują-
cych stwicrdzono w 28,]oń (w okresie zit-tlowym
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Tab. 2. Występowanie substancji hamujących
w mleku surowym północno-lvschodniej Polski
w latach 1996-2002

Tab. 3. Częstość występowania substancji hamują-
cych w mleku spożywczym północno-wschodniej
Polski w latach 1996-2002

ków dodatnich w prób-
kach mleka pobranych
od wszystkich produ-
centów mleka w Danii
WynoSił tylko 0,03%o
(23). Uzyskane wyniki
wskazują co prawda, na
rosnącą świadomość
polskiego producenta
mleka w kontekście po-
ruszanej problematyki,
jednak jej stałe podno-
szenie jest nieodzow-
nym elementem w wy-
siłkach zmierzalących

1988/B9), l],0oń (w oktesie letnim 1989) i 17,3oń
(wokresie zimowym I990l91) probek (2r), W mleku
pochodzącymze z7ewni dawnego woj. siedleckiego wy-
kazano w 1994 r. 16,2%o próbek dodatnich (6). Wyniki
badań (ll) przeprowadzonych w latach 1998-2000 na
mleku surowym pochodzapym z rejonu Wielkopolski
wskazywały na obecność substancji hamuja.cych w 1,9oń
probek i są one najbardziej zbliżone do wynikow niniej-
szych badan.

Dane dotyczące występowan i a substancj i hamuj apych
w mleku spożywczympodano w tab. 3. W latach 1996-
- 1998 nie stwierdzono obecności substanc ji hamujących
w badanych próbkach. natotniast najwyżŚząIicz6ę pró-
bek dodatnich (4,0%) zanotowano w ż002 r., co kores-
ponduj e z najwy ższązawartością tych sub stancj i w m l e-
ku surowym. W badaniach przeprowadzonych napTze-
łomie lat I918179 na mleku spozywczym pochodzapym
z Trójmiasta wykazano, że 50,0oń próbek tego mleka
zaw7era ślady penicyliny (9). W badaniach przeprowa-
dzonych w 1993 r. na mleku sprzedawanym w sklepach
olsztyńskich największy odsetek probek dodatnich, tj.
2I^56% stwierdzono w mleku o zawartoścl20ńtŁuszczu
i nieco niższy (16,16%) w mleku o zawartości tłuszczu
3,żoń oraz w mleku wiejskim (16)5%) (19). Porowna-
nie powyzs zy ch dany ch .z wynikami przedstawionymi
w niniejszym opracowaniu wskazuje na wyraźnąpopra-
wę jakości mleka spozywczego w odniesieniu do obec-
ności substancji hamujących. Nadal jednak istnieje moż-
liwość spozywania przez konsumentów mleka zawiera-
jącego te substancje.

Wprowadzenie w 1995 r. monitoringu pozostałości
antybiotyków i innych substancji hamujapych w mleku
surowym przyczynlło się do systematycznego spadku
ldziałllpróbek mleka wykazujących obecność tych sub-
stancji na poziomie wykrywalnym przy uzyciu mikro-
biolo gic znej metody dyfuzyj nej z zasto s owa niem B ac i l,
lus stearothermophilus yar. calidolnctis C.953 (12),
W badaniach tych obecność substancji hamujących
stwierdzono w |,]0oń próbek mleka surowego od do-
stawców indywidualnych w 1995 r. i w 1,17oń próbek
w 2000 r.;w mleku zblorczym,zlewniowym odsetekpró-
bek dodatnich wynosił 4,]0oń w 1995 t, oraz 332ań
w 2000 r. (l6), Pomimo istotnego zrnniejszenja obecno-
ści substancji harnujących w mleku surowym po i995 r.

odsetek próbek dodatnich jest nadal wrelokrotnie \Ą,yz-
szy od wskaźników notowanych lv krajach Ewopy Za-
chodniej (15). Na przykład, już w l987 r. udzlaŁ wyni-

do poprawy sytuacji w Polsce w zakresie występowania
substancji hamujapych w mleku, Rozumie się przez to
działalno ś ć edukacyj no- informacyj ną ze szczegolnym
uwzględnieniem uświadamiania producentom mleka ich
współodpowiedzialności za jego jakość. Konieczność
kontynuowania monitoringu w kierunku pozostałości an-
tybiotykow i innych substancji hamujących w mleku
1a,ydaje się oczlzwista, a zasadnoŚĆ tego potwierdzają
otrzymane rezultaty.
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