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Proliciency testing of nw milk analytical labotatofies by interlabotatory compalisons
Summary

This paper describes proficiency testing of laboratories evaluating the hygienic quality of raw milk. ln the
years 1999-2004,2I-39laboratories participated in the interlaboratory studies, inc_luding the coordinator of
the project, the National Veterinary Research Institute, Department of Hygiene of Food of Animal Origin in
Puławy. The samples for analysis were prepared by the coordinator. Interlaboratory comparisons were
performed according to ISO/IEC Guide 43-1:1991. Milk samples were analyzed for the total number of
microorganisms using an instrumental method (BactoScan, Bactocount), Petrifilm method and plate count
method. Samples were analyzed for somatic cell counts using the fluoro-opto-electronic method (Fossomatic,
Somacount) and for freezing point using the cryoscop method. The presence of antibiotics was detected by
routine standard methods. The results were evaluated by the z-score and were defined as unsatisfactory,
questionable or satisfactory. In all ring trials and methods laboratories obtained satisfactory results as well
as questionable and unsatisfactory results. Proficiency testing results indicated that 63-910/o laboratories
(instrumental method), 83-10070 laboratories (Petrifi|m method), 67-83oń laboratories (plate count method),
56-93oh laboratories (fluoro-opto-electronic method) and 53-9loń laboratories (krioskop method) obtained
satisfactory results. The presence or absence of antibiotics were correctly detected by 83.100,9]1o laboratories.
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Higieniczna jakość mleka surowego oceniana jest
na podstawie takich kryterióq jak: ogólna liczba drob-
noustrojów (OLD) i ltczba komórek somatycznych
(LKS) w 1 ml mleka, obecność antybiotyków lub in-
nych substancji bakteriostatycznych. Ponadto mleko
powinno byó regulamie sprawdzanę) czy nie zostało
zafałszowane - rozwodnione poprzęz kontrolę punk-
tu zamarzania ( 1 1, 1 4). Badania te, obok badań składu
chemicznego mleka, wykonywane są w laboratoriach
zakŁadów mleczarskich, laboratoriach prywatnych,
ataWę w laboratoriach Krajowego Centrum Hodowli
Zw ierząt i Inspekcj i Weterynaryj nej . Uzyskane wyni-
ki badań są dowodem spełnienia gwarantuj ący chbez-
pieczeństwo zywności wymagań prawnych oraz sta-
nowią podstawę płatności za mlek o (I 4, I 5). Ze w zglę-
du na wagę prow adzony ch badafi wyniki p o chodzące
z tych laboratoriów powinny byc rzetelne i wiarygod-
ne, W celu zapewnienia jakości prowadzonych badań
laboratoria wdrażająsystem jakości i poddają się pro-
cesowi akredytacji (2, 4). Jednocześnie potwierdzaj ą
swoje kompetencje do prowadzenia badafl, poprzez
sy ste matyc zny udziaŁ w mi ędzylab oratoryj nych b ada-
niach porówn aw czy ch (badanie biegłości laboratoriow)
(I,3, 4),

Celem opracowania było przedstawienie zasad or-
ganizacji i oceny wynikow badań biegłości laborato-
riów zajmujących się ocenąjakości zdrowotnej mleka
Surowego.

Mateilał imetody

Or ganiz ato r b adań. B adania or ganizow ał ZaWad Ht-
gi eny Zy w no ś c i P o cho d zenia Zw ier z ęc ę go P ańs tw owe go
Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Ba-
dawczego w Puławach. Jednostka ta pełni funkcję krajo-
wego laboratorium referencyjnego ds. mleka i przetworów
mlecznych (l2,15).

Uczestnicy. Do udziału w porównaniach międzylabora-
toryjnych zapraszano laboratoria zajmujape się ocenąmle-
ka surowego (laboratoria prywatne, zaĘadow mleczarskich,
Inspekcji Weterynaryjnej, Krajowego Centrum Hodowli
Zwierząt). W badaniach w latach 1999-2004 uczestniczyło
od 21 do 89 laboratoriów badawczych, w tym organizator
badań. lJdział w badaniach był początkowo dobrowolny,
obecnie jest obligatoryjny. Ucze stnikom badań zapewnio-
no anonimowość poprzez nadanię laboratoriom numerow
kodowych.

Organizacja badań. Badania biegłości obejmowały na-
stępujape kierunki badań: oznaczanie ogolnej licńy drobno-
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ustrojów, liczby komórek somatycznych
i punktu zamarzania (badania ilościowe)
oraz wykrywanie antybiotyków i innych
substancji hamujących (badania jakościo-
we) metodami stosowanymi w badaniach
rutynowych przęz ocęniane laboratoria
(7-10, 13). Próbki do badań przygotował
organizator badań. Były to próbki mleka
surowego i/lub pasteryzowanego, (schło-
dzone do temperatury 4"C, zamrożone lub
utrwalone konserwantem w za\eżności od
kierunku i metody badań) o objętości ok.

50 ml każda.Do oznaczania antybiotyków
stosowano próbki forlyfikowane roztworem
wzorcowym wybranego anĘbiotyku. Prób-
ki kontrolne przekazano uczestnikom wraz
z instrukcj ą po stępowan ta zaw ier aj ącą in-
formacje o liczbie i rodzaju próbek, sposo-
bie transportu, zakresie i metodach badań,
formie przekazanta wyników badah oraz
terminie wykonania i przesyłania wyników.
Analizępróbek należało wykonać w ciągu
24-48 godz. od ich przekazania. Próbki
transpottowano i przechowy\Mano do mo-
mentu analizy w ustalonych warunkach
(chłodziarka il hlb zamrażarka), zabezpie-
czĘ ący ch pr óbkępr ze d zni szc z eniem . P r zy -

gotowanie próbki do anallzy przepr ow adza-

no wg podanej instrukcji i zgodnie z stoso-
waną procedur ąbadaw czą.

Analriza staĘsĘczna wyników. Uzyska-
ne wyniki poddano analizie statystycznej
z zastosowan tem przeznaczonych do tego

typu badań testów (1, 3, 5, 6, 16). Z poda-
nychprzez laboratoria wyników analiz dla
każde1 badanej cechy i próbki wyliczono
średnią odchylenie standardowe i wspoł-
czynnik zmienności. Wyniki odbiegaj ape

odrzucano testem statystycznym. Stosowa-
no test Dixona lub MAD (Median Absolu-
te Deviation) (5, 16). Dla pozostałych wy-
nikow wyliczono średnią arytmetyczną,
odchylenie standardowe i przedział ufnoś-
ci. Do kwalifikacji wynikow analiz wyko-
rzystano warlośó z-score, Warlości z-score
obliczano oddzielnie dla każdego laborato-
rium i każdego wyniku zgodnie zewzorem
z- (x X) s. gdzie: xi- pojedynczy wynik
analizy próbki (średnia z 2 |ub 5 powtó-
rzeń) ; X - wańość,,praw dz:Iw a", wyznaczo -
na (średnia wańość wynikow wszystkich
laboratoriów w danej turze badań, po od-
rzuceniu wyników odbiegających lub war-
tość ustalona przez Iabor atorium refererrcyj -

ne); s - odchylenie standardowe. Intetpre-
objaśnienia: nb - nie badano, oLD ogólna liczba drobnoustrojów, LKS Itczba

komórek somatycznych, PZ - punkt zamarzar7,n

tacja wartości z-score: wartość w zakresie
od -2 do +2, wyniki laboratorium ocenia się jako zadowa-
lajace, dobre; między 2 a 3 wyniki ocenia się jako wątpli-
we; wartość ntższa od -3 lub wyższa od +3 wskazule na

wyniki niezadowalaj ące, złe.

Przedstawienie wyników badań. Wyniki plzeprowa-
dzonych badań przekazywano uczestniltom w postaci
rapoftu zbadah i omawiano na seminariach podsumowu-
jąóych badania. Rapor1 zawieta wyniki analiz i warlości

Tab. l. Wynik oceny laboratoriów w badaniach międzylaboratoryjnych

Kietunek
badania/metoda

Tula
badań

Liczba
laborctoilów

Liczba
laboratoliów/

odsetek
z wyniłiem

zadowalaiącym

Liczba
laboratoilów/

odseteI
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labolaloilów/
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z wynikiem
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0LD
metoda

insllumentalna

1

2

3

4

5

6

16

17

22
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38

32

1 0/63

13Il6

20l91

19n3

33l87

29l91

116

21,12

219

3l12

3/8

113

5/31

2112

0/0

4l15

2l5

216

0LD
metoda petrililm

1

2

3

4

5

6

5

5

6

6

5

12

sfl00

sfl 00

6ń 00

5/83

5/1 00

1 0/83

0/0

0/0

0/0

1nl

0/0

1l8

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1l8

0LD
meloda

płytkowa

w temp. 30"C

1

2

3

4

5

6

15

13

15

18

,l5

18

1 0i67

10tl1

13l81

14tl8

13l81

1 5/83

1rl

2n5

1tl

2111

2l13

2111

4n7

1/8

1fl

2l11

0/0

116

LKs
metoda

insltumentalna

1

2

3

4

5

6

18

17

25

31

39

43

1 0/56

14l82

21l84

26l84

34l87

40/93

3l17

2112

2l8

3/1 0

3/8

2l5

5l28

1/6

2l8

216

2t5

112

Pz
metoda

krioskopowa

1

2

3

4

5

6

17

19

27

32

33

44

9/53

1 5ll9

24lBs

28l88

30/91

37l84

212

2110

2Il

113

113

3n

6/35

2110

114

3/9

216
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Wykrywanie
antybiolyków

1

2

3

4

5

6

nb

nb
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36
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Ą7

nb

nb

nb

33lg2

30/83

Ą71100

nb

nb

nb

113

113

0i0

nb

nb

nb

216

5114

0i0



z-score dla wszystkich laboratoriów zestawione w tabelach,
a wartości z-score prezentowano także w postaci histogramu,

Wyniki iomówienie
Wszystkie laboratoria, którym przekazano probki

kontrolne wykonaĘ analtzy iprzesłaĘ wyniki badah.
Przękazane próbki kontrolne analizowano w kierunku
ogolnej liczby drobnoustrojów, liczby komórek soma-
tycznych, punktu zamarzania i obecności antybioty-
ków. Laboratoria biorące udział w porównaniach, ozna-
czając ogólną Itczbę drobnoustrojów, stosowaĘ me-
todę instrumentalną (BactoScan, Bactocount), meto-
dę Petrifilm i metodę płytkowąw temp. 30'C. Liczba
laboratoriów stosuj ących metodę instrumentalnąw za-
lezności od tury badań wynosiła od 1 6 do 3 8 laborato-
riów. Pozostałe laboratoria wykonryŃy badania me-
todą Petrifi lm (5 - 1 2 laboratoriów) i metodą pĄńkową
(13-18 laboratoriów). Określanie liczby komórek so-
matycznych było prowadzone metodą fluoro-opto-
elektronicznąprzry uĘciu aparatów Fossomatic i So-
macount (od 17 do 43 laboratoriów). Oznaczaniępunk-
ll zamarzania mleka wykonywane jest w rutynowej
ocenie mleka surowego przy lĘciu aparatu Milko-
-Scan i metodą krioskopową pozwalającątakże ta
określenie procentu dodanej wody, W programie badń
międzylaboratoryj nych metodę krioskopową zastoso-
wało od I7 do 44laboratoriów w zależności od tury
badań. Przy wykrywaniu antybiotyków w próbkach
kontrolnych stosowano jakościową metodę mikrobio-
Iogiczną(standardowe tesĘ dyfuzyjne - Szybki test
Dyfuzyjny (STD), PolutestM, BRTest, Delvotest) i/lub
metodę enzymaĘ czną (meto d a P enzym do wyĘrywa-
nia antyb iotyków B - laktamowych) or az innę te sty ko -
mercyjne (Beta-star, Charm Farm). Najpowszech-
niej stosowaną metodą był test dyfilzyjny Delvotest,

Wyniki oceny biegłości laboratoriów w zakresie
oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby ko-
mórek somatycznych i punktu zamarzania oraz wy-
krywania obecności antybiotyków przedstawia tab. 1,

Bezwzględu na kierunek badania i zastosowaną me-
to dę lab oratoria uzyskiwaĘ wynik t zar ówno zadow a-
lające (dobre), jak i wąĘliwe lub niezadowalające (złe).

O znaczaj ąc o g ó lną lic zb ę drobnou stroj ów o d s etek
lab oratorióq które lzy skĘ wynik zadowalaj ący me -
todą instrumentalną wyniósł,od 630ń w pierwszej tu-
rzebadah do 9Ioń w szóstej. Swiadczy to o mniejszym
zr ó żnic ow aniu wynikó w analiz uzyskiwan y ch pr ze z
poszczególne laboratoria, pomimo wzrostu liczby la-
boratoriów w kolejnych turach badań. W przypadku
laboratoriów posługujących się metodą Petrifilm od-
setek wyników zadowalaj ących był nieznacznie wyż-
szy i wynosił 83-100%, metodąpĘtkową 67-81%.

AnaIirując wyniki porównań mi ędzylab oratoryj nych
w zakresie oznaczanla liczby komórek somatycznych
stwierdzono stĄ wnost odsetka laboratoriów uzysku-
jących wyniki zadowalające, W pierwszej turze wy-
nik zadowalający uzyskało 56Yo laboratoriow, a w
ostatniej tlrze badah 93%. Wyrażny wzrost odsetka

laboratoriów uzyskuj ących wyniki zadow alające
stwierdzon o także w przypadku oceny wyników ozna-
czania punktu zamarzania. Odsetek ten wzrósł od 53%o

w pierwszej turzebadah do 9I%o w piątej.
Odsętek laboratoriow, które uzyskaĘ prawidłowy

wynik ozna czaniaobecności antybioĘków (stwierdziĘ
obecność lub brak antybiotyku w próbkach kontrol-
nych) zastosowanymi metodami wyniósł w zależnoś-
ci od tury badafiod83Yo do 100%.

podsumowanie

Wyniki prowadzonych regularnie międzylaborato-
ryj nych b adań p orównaw c zy ch do star czaj ą informa-
cji na temat stosowanych metod badawczych w oce-
nie j akości mleka surowe go. Umozliwiaj ą system aĘ cz-
ną ocenę biegłości laboratoriów w zakresie wykony-
wanych analtz na tle wyników uzyskiwanych przez
inne laboratoria. Zmniejszający się odsetek laborato-
riów uzyskujących wyniki niezadowalające i wątpli-
we świadczy o systematy cznej pracy laboratoriów nad
p oprawą j ako ś ci wykonywanych b adań. Obiektywna,
zewnętrzna ocena mobilizuje laboratoria do utrzymy-
wania wysokiej jakości badań, weryfikacji systemów
kontroli wewnętrznej i właściwego ksztahowania sys-
temu zapewnienia jakości w laboratorium.
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