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Summarv

Samples of cottage cheese known on the Polish -o.k.t as ,,Grani Quark" were artificially contaminated
with L. monocy,togenes (inoculum 10J cells/g). Samples were tested after 0, 2,5,7,10 amd l4 days of śtorage at
1OoC and after 0, 2r3r 4,7 and 10 days of storage at 20"C. In each sample the pH-value, aerobic,plate count and
number determined. It was found that in the samples stored at 10"C the,numbers of L.
monocyt at a similar level at the beginr ing of incubation and then decreased. After 14 days of
storage L. monocltogene§ was not detected.ln the samples stored atlOoC.' the number of L. ne§
systematicall} decieased during storage to an undetectable leve| found after 10 days, T:4P _ re-
quired for reductioń,,,of lister:ia by 4 log,units) were calculated from regression analysis and amounted to 26.9
days for the śarnples śtOred at 1OoC and 13.3 days for the samples stored at2OoC. These reśults were compłred
to theoreticat Ołis obtained from the Pathogen Modelling Piogram 4.0. This program enables to Predict the
behaviour of L; monocy.togenes in culture media. It seems that the microflora of cottage ćheese increases the
rate of L. monocytógenes dying during storage, particularly atZO"C.
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L i s t er i a m o no cy t o geres występuj e sto sunkowo czę-
sto w surowcach i produktach spożywczych, zwŁasz-
czaw mleku surowym i przetworach rnlecznych (7, 8,
10, 14). Wydaje się, ze środowisko serów miękkich
maziowych i pleśniowych jest szczególnie korzystne
dla L. monocytogenes (3,4), Wyniki przeprowadzo-
nych dotychczas badań nad pr zeżywalnością listeri i w
przetworach mlecznych wykazuj ą,znaczne róznic e, w
za\ężności od rodzaju badanego produktu, jego kwa-
sowości, liczby wprowadzanych komórek bakteryj -

nych, temperatury przechowywania próbek, rodzaju
stosowanych opakowań i innych czynników (.I,2, 4,
5, 9, 15, 16, 19). Na podstawie własnych badań ( 1 7)
stwierdzono, że przeżycie przez L. monocytogenes
przemysłowej pasteryzacji mleka jest bardzo mało
prawdopodobne, a zatęm obecność tych bakterii w
przetworach wyprodukowanych z mleka pasteryzowa-
nego jest przypuszczalnie wynikiem skażeń wtórnych
występujących po obróbce tennioznej, np. podczas
napełniania opakowań serem twarogowym w zaka-
dach, w ktorych nie przestrzega się dostatecznie hi-
gieny produkcji (6, 20).

Wyniki wcze śniej s zy chbadahwłasnych ( 1 8) wska-
zują że 

"zachowanie 
się L. monocytogenes jest w

ogromnej mierze uzalężnionę od charakteru mikroflory
występującej w danym produkcie" Podczas przecho-
wywania próbek kefiru i jogurtu naturalnego obser-

wowano stosunkowo szybkie wymieranie w nich li-
sterii, spowodowane zapewne antagonistycznym od-
dziaŁyw anlem mi kro fl ory tow arzysząc ej . A zatem za-
każenia wtórne kefiru i jogurtu L. monocytogenes
wydaj ą si ę nie stwarzać większe go zagr o żenla dla zdr o -

wia konsumenta. Równocześnie jednak obserwowa-
no długą przeżywalność listerii w przechowywanych
w identycznych wantnkach próbkach mleka surowe-
go pozostawionego do naturalnego zakwaszenia (18).

W badaniach przetworów mlecznych ptzeprow adzo-
nych w Polsce (I4,2I,22) nie stwierdzono obecności
L. monocytogenes w dostępnych w sprzedaży detalicz-
nej serach topionych, serkach homogenizowanych,
śmietanie, lodach i jogurcie. Wydaje się, ze sery mięk-
kie,z których najczęściej izolowano L. monocytoge-
nes w innych krajach, nie były do tej pory badane. W
dostępnym piśmiennictwie brak jest równiez informa-
cji na temat przeżywalności lub możliwości namna-
żanlasięL. monocytogenes w popularnych obecnie na
polskim rynku serach twarogowych poddawanych w
trakcie procesu technologic znę go termizacj i. Zabieg
ten, poprzez inaktywację znacznej częśó mikroflory,
moze ograntczac antagonistyczne oddziaŁyw anie bak-
terii kwasu mlekowego w stosunku do innych drob-
noustrojów i stwarzać tym samym dogodniejsze wa-
runki do rozwoju listerii, które mogą dostać się przy-
padkowo do produktu po zabiegu termizacji.



Celem badań było określ enie prze -
żywalności oruz możIiwości rozwo-
jlL, monocytogenes wpróbkach sera
twarogowego termizowanego, prze-
chowlłvanych w temp eratur zę p anu-
jącej w sklepowych ladach chłodni-
czych (10'C) oraz w temperaturze
pokojowej (20"C).

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na serze

Nvarogowym tetmizowanym. o nazwie
handlowej Grani Quark, zakupionym w
sklepie detalicznym. Próbki sera o ma-
sie 10 g zakażano mieszaniną hodowli
bulionowych trzech szczep ow L. mono -

cytogenes w ilości zapewniającej kon-
centrację bakterii na poziomie 103 ko-
mórekw 1gsera. Szczepy uzytewba-
daniach zostaĘ wyizolowane z mleka
surowego w Zakładzie Higieny Produk-
tów P ochodz enia Zw terzęcego P aństwo -

wego InsĘłutu Weterynarii w Puławach.
I n o c u lu m przygotowyłv ano z 24 godzin-
nych hodowli w bulionie BHI (Oxoid),
inkubowanych w temp. 37"C.

Próbki sera poddawano badaniom
bezpośrednio po zakażeniu L. monocy-
togenes, a następnie po 2, 5, ] , l0 i 14
dniach przechowy.wania w temp. 10'C
oraz po ż, 3, 4, 7 i l0 dniach przecho-
wywania w temp. 20oC.

()znaczano wartość pH, ogólną licz-
bę bakterii tlenowych oraz ltczbę L.
monocytogenes,

Wartość pH określano przy użyciu
pehametru Jenway 3030, Ogólną liczbę
bakterii tlenowych oznaczano zgodnie
z Polskimi Normami (71,12), wykonu-
jąc posiewy na podłozu agarowym z
mlekiem odtłuszczonym. Liczbę L. mo-
nocytogenes określano zgodnie z In-
strukcją Państwowego Instytutu Wete-
rynarii w Puławach (13), stosując selek-
tywne podłoze agarowe Oxford (Oxoid).
wano w temp, 30oC przez72 godziny.
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Ryc. 1. Zmiany ogólnej liczby bakterii tlenolłych, liczby listerii i pH podczas prze-
cholvywania §era twarogowego w temp. 10oC
Objaśnienie: średnie oznaczor.e różnymi literami róznią się przy P < 0,05
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Doświadczenie wykonano w czterech powtórzeniach.
Wyniki badań doĘczące ogólnej liczby bakterii orazlicz-
by L. monocytogenes poddano transformacji logarytmicz-
nej przed r,vykonaniem obliczeń statystycznych. Przepro-
wadzono ana7lzę wariancj i j ednokierunkowej. Wartości
średnie porównano testem Tukey'a. Do opracowania ma-
tematyczno-statystyczne go wyników b adań wykorzystano
program komputerowy SPSS for Windows, a do ich pre-
zentacji gtaflcznej program Microsoft'o Excel 97.

Za pomocąprogramu komputerowego Pathogen Mode-
ling Program 4.0 (uzyskanego z USDA ARS NAA Eastern
Regional Research Center, Philadelphia, USA) ustalono
przewidywane teoretycznie zachowanie się L. monocyto-
genes w warunkach zbliżonych do panujących w przepro-

Ryc. 2. Zmiany ogólnej liczby bakterii tlenowych, liczby listerii i pH podczasprze-
chowlrvania sera twarogowego w temp. 20oC
Objaśnienie: jak w ryc. 1.

Posiewy inkubo- wadzonym eksperymen cte, tzn. przy podobnym poziomie
inoculum, temperaturze przechowywania, aktywności
wody, stężeniu soli kuchennej i atmosferze przechowywa-
nia próbek. Modele matematyczne wykorzystane w oma-
wianym programie opracowano na podstawie wyników
dotyczących zachowania się listerii podczas inkubacji w
podłożach bakteriologic zny ch (BHI), bez obecności innych
drobnoustrojów, Wyniki badań własnych porównano z
wyn i kam i przewidywanym i leoretycznie.

Wyniki iomówienie
Na podstawie analizy wariancji stwierdzono, że Ia

wszystkie uzyskane wyniki statystycznie istotny wpĘłv
(P < 0,01) wywierał czasprzechowywania probek.

W próbkach sera przechowywanych w temperatu-
rze I)"C (ryc. 1) nięznacznie, ale systemaĘczniewzra-
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Tab. l. Wartości T-4D dla L. monocytogenes (czas, po
logarytmiczne)

upływie którego dochodzi do redukcji liczby bakterii o 4 jednostki

Produkt

Wa

obliczona na pod§lawie hadań
Własnych

Il nnedział ufności
srednla I ola sreoniei (95%)

Ser twarogowy

Ser twarogowy

Kef ir*

Ketir*

Jogutt*

Jogurt*

1 0"c

20"c

6oc

20"c

6oc

20"G

26,9

13,3

43,4

9,5

25,4

4,8

21,9-35,4

12,2-14,5

38,8-49,4

9,0-10,1

23,4-27,6

4,5-5,3

76,3

7g,4

41,4

36,5

34,3

38,7

37,4-1 55,8

25 ,1 -250 ,9

21,2-80,7

1 8,8-70,8

18,1-65,0

19,7-76,1

Obj aśnieni e : *wyn iki wcześniej szych badań ( 1 8 )

wych przy tównocze-
ę wartości pH. Liczba
na zbliżonym pozio-

mie w początkowym okresie przechowywania, a na-
stępnie, zaczęła się obniżać. S e-

dukcję Ilczby listerii (o ponad e)

obserwowano pomiędzy 10 i 1 a-

nia próbek. Po 14 dniach obser-wacji nie stwierdzano
obecności Z . monocytogenes w badanym serze (ryc. 1 ).

się w początkowym
pnie wzrastały, osią-
omzbltżony do wyj-

ściowego (ryc.2).
Na podstawie porównania wyników przedstawio-

nych na ryc. 1 l, 2 można stwierdzić, że w ptóbkach
sera twarogowego przetrzymywanego w temp. 20'C
dochodzi do wyraźnie szybszego obumieranta L. mo-
nocytogenes, niż w próbkach przechowlnvanych temp.
10'C. Podobne prawidłowości stwierdzono we wcze-
śniejszych badaniach własnych, przy porównywaniu
przeżywalności Z. n,lonocytogenes w próbkach kefiru
i jogurlu przech temp.
(18). Jest to szc znę pT

wartości T-4D z tab. 1.

wzrost temperatury zwtększa aktywność bakterii sta-
nowiących mikroflorę przetworów mlecznych, jak
również aktywność wytwarzanych przez te bakterie
enzymów i innych substancji mogących ujemnie wpły-
wać na funkcjonowanie komórek L. monocytogenes.

O ujernnym wpływie mikroflory występującej w
serze twaro go!\rym termizowanym na L. m o n o cy t o g e -

dukcję 13,3
nia. Wy żnejr
nościz. odłoż
oT az serze twaro gowym nie mozna wytłumac zy ó wpły -

wem pH, ktorego wańości zmieniaĘ się podczas prze-
chowywania probek stosunkowo nieznacznle, a w do-

wość śtodowiska zmlęntła się na bardziej korzystną
dla L. monocytogenes.

Wnioski

l, W próbkach sera twarogowego terrnizowanego,
sztucznie zakażony ch L. m o n o cy t o g e n. e s i prz echowy -

wanych w temperaturze 1OoC oraz 20"C następuje
wymi eranie bakterii te stowych, przebiegĄące bar dziej
intensywni e w wyższej temperaturze.

przy wystąpieniu
/?es, oSl€nlęcle pT

chtermizowanych

osób należących do grupy podwyzszonego ryzyka,
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dawka infekcyj na L. mo no cy t o gen es jest wielokrotnie
niższa, zarówno producenci zywności, jak i przedsta-
wiciele służb odpowiedzialnych za nadzor higienicz-
ny powinni dokładać wszelkich starań, aby ograniczyć
możliwość występowania tego drobnoustroju w środ-
kach spozywczych, zwłaszcza w tych, ktorę zalicza
się do tzw. żywności wygodnej i które nie są podda-
wane obróbce termicznej bezpośrednio przed spozy-
clem.
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zakład chorób Świń
Państwowego l nstytutu Weterynaryjnego

informuje, ze w dniach 6-7 czerwca 2000 roku w Puławach odbędzie się Konferencja dla
lekarzy praktyków zajmu]ących się chorobami trzody chlewnej z udziałem wykładowców za-
granicznych i krajowych, na temat:

Optymalne wykorzystanie potencjału rozrodczego świń
podstawą opłacalności produkcji

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji proszone są o kontakt telefoniczny
lub listowny: mgr inz. Anna Mokrzycka, Zakład Chorób Świń, Al. Parlyzantów 57, 24-1OO

Puławy, tel. (0B1) 886-30-51 w. 253, e-mail: anmok@piwet.pulawy.p|


