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Jakość mięsa jest cechą zŁożoną obejmującą rożne
składniki. Z praktycznego punktu widzenia dzieli się
je na określające jakośó mięsa kulinarnego oTaz cechy
warunkujące jego przydatność technologiczną. W obu
przypadkach użytkowania mięsa ważne jest możliwie
jak najszybsze ustalenie ewentualnych różnic w struk-
turze tkankowej mięsa.

Poznanie mikrostruktury tkanki mięśniowej w okre-
sie przed stężeniem poubojowym, jej heterogennej
budowy w powiązaniu z biochemicznymi właściwo-
ściami mięsa może zdaniem Kauffmana (7) przyczy-
nić się do wczesnego ujawnienia korzystnych lub wa-

. Wykonane dotąd badania,
określaj ą generalnie zmta-
e lub po stężeniu poubojo-

wym.

Istotne tez wydaje się zwrócenie uwagi na zróżnt-
cowanie budowy wieprzowych mięśni szkieletowych,
jak i wszelkie odchylenia od prawidłowej tkanki mię-
śniowej. Można wówczas ewentualnie prognozować
wady mięsa typu PSE i DFD.

Wczesne i autolityczne zmtany poubojowe zacho-
dząc e w mi ę s i e or az inger encj a zw tązana z uży tkow a-

niem kulinamym lub technologicznym mięsa powo-
duje uszkodzenia tkanki i dotyczy to w znacznej mie-
rze struktur włókna mięśniowego powodujących
skurcz mięśnia (11, 13). Celem podjętych badań było
porównani e zmlan struktury tkanki mięśniowej nor-
malnych mięśni świń oraz zwadami PSE i DFD moż-
liwie jak najszybciej po uboju ze szczególnym
uwzględnieniem miofib ryIt orazinnych organelli włók-
na mięśniowego,
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Badaniaprzeprowadzono na 15 próbach mięśnia najdłuż-
szego lędźwi (m. lumborum) (odcinek między 3 a 5 krę-
giem) wyciętych z lewych półtusz tuczników o pokroju
zbliżonym do świń rasy wbp oraz masie przedubojowej
około 110 kg. Mięśnie reprezentowały grupy mięsa: nor-
malne, PSE i DFD. Kryterium doboru mięśni do poszcze-
gólnych grup jakościowych mięsa stanowiĘ:pH,, pH" (24

godz. od uboju) - określone za pomocą pH-metru Radio-
meter, wartości not z oceny sensorycznej stopnia wodni-
stości mięsa wg Clausena i Thomsena (8), wodochłonno-
ści - określonej metodą Graua i Hamma (8), a także jasno-
ści barwy - mierzonej spektrokolorymetrycznie metodą
podanąprzezkóżyczkę i wsp. (8).

Wartości pH,< 5,8 traktowano jako wskaźnik mięsa PSE.
Dla mięsa normalnego i DFD wynosiĘ one odpowiednio:
> 6,3 i > 6,5. Wartości graniczne subiektyr,vnej oceny bar-
wy, konsystencji i wilgotności wg Clausena i Thomsena
wynosiĘ dla mięsa PSE od 0,2 do 2 pkt., dla normalnego
od 2 do 2,5 pkt., natomiast dla DFD od 4 do 5 pkt. Popraw-
ny wybór mięsa normalnego i DFD na podstawie pH, i oce-
ny subiekĘwnej potwierdziło określenie kwasowości koń-
cowej - pH". Wartości tego wskaznika wynosiły: dla mięsa
DFD > 6,2, dla PSE i normalnego < 6,0.

Po 1 godz. po uboju wycięte mięśnie przewozono do la-
boratorium w szczelnie zamkniętych, szklanych n aczyniach
i przechowyrvano w temperaturze 0-4'C.

Po 2 godz. od uboju wykonano z nich przy pomocy ul-
tramikrotomu typu LBK ultracienkie skrawki mięśni. Pre-
paraty histologiczne przeglądano i fotografowano w mi-
kroskopie elektronowym typu Tesla 85. W preparatach
zNwacano uwagę na elemenĘ strukturalne włókien mięśnio-
wych ze szczególnym uwzględnieniem miofibryli i orga-
nelli komórkowych.

Wyniki i omówienie

Wyniki badańprzeprowadzonych 2 godz. po uboju
wykazały, że mięso normalnę i wadliwe (PSE i DFD)
różnlło się istotnie pod względem budowy ultrastruk-
turalnej"

Stan mikrostrukturalny tkanki normalnej 2 godz. po
uboju przedstawiono na ryc.I, a,b.

Stwierdzono dobrze zachow anąstrukturę s arkome-
ru, błony safkoplazmatycznej i podstawnej, W obrę-
bie sarkomeru widoczne było regularne popIzęcznę
prążkowanie, świadczące o stanie rozkurczu mięśnia
(widoczne prĘki I, A, strefa H oraz licznie Z i}l4).

W zasadzie długości i szerokości sarkomerów byŁy
równe. Mięso normalne wkrótce po uboju charaktery-
zowaŁo sięrozlllźnioną strukturą i brakiem zmian dę-
strukcyjnych. W mięsie tym 2 godz. po uboju nlę za-
chodziło jeszcze stężenie pośririertne, na co wskazują
przedstawione w pracy elektronogramy. Wynikało to
prawdop o dobnie z faktu, ze pro c e s gliko lizy p oub oj o -

wej przebiegał prawidłowo, a kwasowość mięsa wzra-

b)

Ryc. 1. Obraz ultrastruktury tkan|<i m, longissimus dorsi świń
o mięsie normalnym 2 godz. po uboju
a) widoczne prążkowanie Z, M, I i A, uszkodzenie włókien
mięśniowych przezprzerwanie ich ciągłości, pow. 14 000x
b) widoczne nabrzmiałe mitochondria z ciemną macierzą, pow.
14 000x

stała powoli. Uzyskane wyniki znajóljąpotwierdze-
nie innych autorów (6). Stężenie pośmiertne w tkance
mięśniowej świń zachodzi w czasię od 3 do 6 godz,
po uboju. Niektórzy autorzy (I2) wskazują na znacz-
nie szybszy przebieg stężenia poubojowego, a miano-
wicie mtędzy I a 12 godz, po uboju, Dyskusja otrzy-
manych wyników z innlłni danlłni literatury j est utrud-
niona, ponieważ podawane w piśmiennictwie stwier-
dzenta doĘ c ząc e shukfu ry mi ę s a notmalne go doty czy -
ły badafi mięsa w czasie lub po okresie stężenia po-
ubojowego.

Ultrastruktura mięśni PSE (ryc, 2 a,b) rózniła się
zasadniczo w porównaniu z mięsem normalnym.
Stwierdzono znacznądezintegrację struktur włókie-
nek mięśniowych. W obrębie sarkomera występowa-
ło niewyraźne poprzeczne prĘkowanie, brak było
prĘkal, oraz słabo zarysowane były linie: Z,Miprą-
żek A, W obrazie mikroskopowym widocznebyĘ roz-
padające się i puste mitochondria, Obecnośó struktur



Ryc.2. Obrazultrastruktury m. longissimus dorsiświń o mię-
sie wadliłrTm PSE 2 godz. po uboju
a) pęczki włókienek nierównomiernie szerokie, zrvężone i po-
przeryrvane, widoczne obrzmiałe mitochondria, pow. 8000x
b) niewyraźne poprzeczne prążkowanie w obrębie sarkome-
rów, lekko widoczne prążki Z,Mi A, pow. 6000x

ziarnistych możę wskazywać na denaturację elemen-
tów białkowych sarkoplazmy i dezintegrację błony
sarkoplazm aĘ cznej. W przebie gu włókienek ob s erwo -

wano fragmentacj ę s iate czki s arkoplazmatycznej . Opi-
sany stan struktury mięsa PSE zgodnie z wczeŚniej
podanymi sugestiami (8, 10) wskazywał na postępu-
jące jń w 2 godz. po uboju usztywnienie mięśnia -
stężenie p o śmi ertne. Szybko ść zmian mikro struktural-
nych, obserwowanych w mięsie PSE wynikałapraw-
dopodobnie z bar dzo szybkiego przebiegu glikolizy w
tym mięsie. Jest to zgodne z innymi powszechnie pre-
zentowanymi poglądami. W świetle badań szeregu
autorów (I, 4, 5,8, 9) większe stężenle poubojowe
odpowiada wyższej kwasowości początkowej mięsa
określonej 45 minut po uboju oraz mniejszemu spad-
kowi odczynu mięsa w czasie pierwszej doby prze-
chowywan ia. Zdantęmtych autorów szybki spadek pH
mięsa PSE w czasie I godz. po uboju powoduje wy-
czerpanierezęrw energetycznych (KĘ ATP i glikoge-

Ryc. 3. Obraz ultrastruktury m. longissimus dorsi w mięsie
DFD 2 godz. po uboju
a) zatartastruktura włókienek i pęczków włókienek mięśnio-
wych, wyraźny rozpad struktury włókien, pow. 10 000x
b) niewidoczne prążki Z,nievłryraźne mitochondria, brak re-
tikulum sarkoplazmaĘ cznego, pow. 8000x

nu), brak mozliwości odbudowy ATP i trwałe, nieod-
wracalne powiązanie miofilamentów cienkich i gru-
bych. Stwi e t dzone w b adani ach własnych szybkie za-
kwaszenie prowadziło prawdopodobnie do głębokie-
go zakwaszenia tkanki (pH, . 5,8), a to z kolei do de-
naturacj i b i ałek sarkoplazm aĘ czny ch i miofi brylnych,
atakżę do uszkodzenia błony komórkowej.

Obraz struktury mięśni DFD, określonej 2 godz, po
uboju rożnił się zdecydowanie od struktury mięsanor-
malnego i PSE (ryc. 3 a, b). Elektronogramy mięsa
DFD wyka zyw ały zatartąstrukturę włókienek l pęcz-
ków włokienek mięśniowych. Tkanka mięśniowa o ce-
chach D FD wyka zyw ała r o zp ad struktury nitkowatej
mięsa (widoczne byĘ jedynie anizotropowe miofila-
menty włókienek). Stwierdzono obecność obrzmiĄch
mitochondriów z rozjaśnioną macierząi cystern sar-
koplazmaty cznych, Znacznej dezintegracji ulegała bło-
na podstawna włókienek mięśniowych. Nie stwierdzo-
no objawów morfologicznych, świadczących o stęże-



niu poubojowym. Nasuwa się zatem wniosek, ze w
mięsie DFD stężenie poubojowe mogło objąć mięśnie
w krótkim czasie po uboju i rozwinąć się niedosta-
tecznie, trwać krótko i niepostrzeżęntę. Brak charak-
terystycznych cech stężenia pośmiertnego w mięsie
zwierząt zmęczonych przed ubojem wykazali także
inni autorzy (2, 3, 8).

Stwierdzony w badaniach własnych zupełny brak
struktury nitkowatej mięsa w 2 godz. po uboju wska-
zyw aŁby n a wła ś c iw ą autolizę. P r zy c zy ny taki e go s ta -
nurzęczy należy upatrywać w procesach biochemicz-
nych zachodzącychw mięsie DFD po uboju. Kwaso-
wość mięsa DFD w tym czasię była mała i wzrost
kwas owo ści niedo state czny. Zatemploce s glikolizy był
powolny i zmiany mikrostrukturalne związane ze stę-
żentem p o ś mi ertnym pr zebie gaĘ niep o str zeżeni e, na-
tomi ast wy r ażnie pr zebie gń pro c e s auto l izy właś c iwej .

Podsumowując wyniki badań można wnioskować,
że analtza mikrostruktury tkanki mięśniowej świń
wykazaŁaistotne rożnice w grupachmięsa. Mięso nor-
malne char aktery zowało s i ę prawidłową strukfu rą tkan-
ki mięśniowej. Miało rozluźnioną strukfurę i nie wy-
kazywało zmian destrukcyjnych. W mięsie Ęm stwier-
dzono dobrze zachow aną strukturę sarkomera, błony
sarkoplazmatycznej i podstawnej, a także widoczne
było re gulame poprzec zne pr Ękowanie.

Najwcześniej zmientła się mikrostruktura mięsa
PSE. Zmiany dotyczyĘ: dezintegracji sarkomera, saf-

koplazmy, r ozpaduorganelli komórkowych (mitochon-
driów) i de zinte gracj i błony s arkop lazm aty cznej .

W mięsie DFD 2 godz. po uboju brak było cech
charaktery s ty czny ch dla stęż eni a p oub oj owe go. Ro z-
p ad mi o fi bryli, u szko dzeni e s arko p|azmy, niew yr aź-
ne mito chondria, brak retikulum s arkop Iazmaty czne -
go, uszkodzenia nitkowatej struktury mięsa wskazy-
wałyby na postępujący w tym czasie proces auto|izy
mięsa.
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Spośród 670 jzolatów Salmonella enlerica od świń w Danii w 1996 r. 1%

był opomy na ampicylinę+k.Iawulinian, 40ń na amplcylinę,4oń na neomycynęj
lo% na enrofloksacynę, 0 na koljstynę i gentamycynę,4% na spektinomycynę,
340Z na streptomycynę, l7% na tetracyklinę, 4% na TMP+su lfonam jd. Na wszyst-
kie testowane anlbioĘki było wrażliwych 660ń izolowanych szczepów. Jede-

naście izolatów zróżnych stad świń było jednocześnie opome na ampicylinę,
streptomycynę i tetracyklinę. Wśród nich występowaĘ również izolaty opome
na chloramfenikol bądź neomycynę lub sulfonamidy. Wśród Ęch izolatów wy-
różnjono 5 typów fagowych (DT) W oparciu o §powanie fagami i wyniki elek-
troforezy PFGE zidentyfikowano 7 klonów różniących się opomością na wiele
preparatów. Do najczęściej spotykanych należał DTl04 (4 izolaĘ), DTl93 (3

izolaĘ). Dwa z trzech izolatów S. typhimurium DTI04 z 1994 i 1995 r. były
wrażliwe na wszystkie antybiotyki podczas gdyjedenizo|atz 1994r. był opomy
na spektinomycynę, streptomyc}Tę i sulfonamidy.

BOND R., COBB M.A., LLOYD D. H.: Porówna-
nie metody zm}rwania przl użyciu detergentu i me-
tody wymazów w określaniu liczby bakterii tleno-
wych na skórze psa. (Comparison of a detergent
scrub and a swab technique for the quantification
of aerobic bacteria on canine skin). Vet. Rec, 143,
I]I-I]2,1998 (6)

Określenie Jiczby bakterii na skórze ma ważne znaczenje w badaniach nad

ekologią drobnoustrojów, rolą bakterii w etiologii i patogenezie chorób skóry
oraz w badaniach skuteczności leków stosowanych w bakteryjnych chorobach
skóry Badając 25 psów basetów z łojotokowym zapa'leniem skóry zakażonych
Malassesią pachlldermatis oraz Staphylococcus inlermeditts porównano meto_

dę zrnywania detergentem z metodą wymazów w oznaczaniu wielkości popula-
cji tych &obnoustrojów na skórze psów. PĘn użyĘ do zmywania zawierał 0,075M
PBS (pH7,9) i 0,1% Tritonu X-100. Posiewy bakteriologiczne wykonywano na

agar Oxoid C,M 21l, inkubację prowadzono w 37"C. Wymazy wykonywano
plzy pomocy Transwab, które przed uźyciem zwilźano jałową wodą destyloŃa-
ną. Badania powtarzano w odstępach 2-3 dniowych przez okres 3 tygodni po
użyciu do pielęgnacji psówjednego z dwóch szamponów przeciwbakteryjnych.

Wielkość populacji bakteryjnej (wańośó średnia log jtk/cm2) po zastosowaniu

detergentu i przed użyciem szamponu wlłlosiła 5,9, po jego zastosowaniu 3,9.

Wśród flory bakteryjnej po myciu szamponem dominował ,S. intermedius. Ptzy
stosowaniu techniki wymazów do określania wielkości populacji bakterii war-
tości te wynosiĘ odpowiednio 3 i 2, przy czym wśród mikroflory dominował
również,s. inlermedius
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