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Artykul przeglądowy

Aminy biogenne występujape w zywności są substan-
cjami niepoza.danymi, Mogąwystępować w mleku i pro-
duktach mlecznych, mięsie ijego przetworach oraz owo-
cach i warzywach. Negatyłvny ich wpływ na zdrowie czło-
wieka powoduje, ze produkty spożywcze muszą być od
nich wolne lub wykazywać ich minimalne zawarlości. To

po-
ika-
do1-
mi-

krobiologiczna mleka uzytego do produkcji, technologia
wytwarzania i warunki dojrzewania serów oraz higiena
procesu produkcji.

Celem opracowania jest przedstawienie czynników
sprzyjających powstawaniu amin biogennych w przetwo-
rach mlecznych.

Zdolnośó bakterii do wytwatzania dekarboksylaz

Powstawanie amin biogennych w produktach mlecz-
nych jest zwlązane bezpośrednio z dwoma czynnikami,
tj.: obecnością dekarboksylaz i prekursorów amin, czyli
wolnych aminokwasów.

Zdolność produkcji dekarboksylaz wśród mikroflory
naj częściej stwierdzanej w mleku wykazuj ą paciorkowce
kałowe or az p ałeczki j elitowe, a tak:że b akteri e fermenta-
cji mlekowej. Właściwość ta sprawia, że np. enterokoki
wpływają na wzrost ilości tyraminy i P-fenyletylaminy,
pałeczkij elitowe - putrescyny i kadaweryny, a bakterie
kwasu mlekowego przyczyniają się do powstawania his-
taminy (1). Jednak, gdy przy duzej liczbie bakterii wy-
tw ar zĄ ący ch dekarb oks y 1 azy nie w y stępuj ą w o dp owi e d-
niej ilości wolne aminokwasy, to aminy biogenne nie po-
wstają (13),
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Summary

The aim of the review was to present the reasons of the development of biogenic amines in dairY Products.
Reasons for the formation biogenic amines in dairy products include: ability of microflora to Produce decar-
boxylases, microbiological quility of milk, technology of cheese production, conditions of cheese riPening,
łr1.,giene oi productiorr"procóss. Fiesh, pasteurized milk used for cheese prodrrction avoids the formation of
bio-genic uńirres. Low quality milk, cóntaminated with enterococci Enterobacteriaceae or decarboxYlase
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Wyniki badań mikrobiologiczt. ch wskazuja. ze w se-
rach holenderskich sporządzonych z mleka z dodatkiem
enterokoków w liczbie 2 x I09 jtVg już po 6 miesiącach
dojrzewani c
i B-fenyloe g
dodatek do a
St2A w liczbie 1,5 x 103 powodował ich namnozenie w se-

rze do poziomu 2 x I01jtlJg. W efekcie po roku dojrze-
wania poziom histaminy w tym serze osiągnął wartość
699,1 mg/kg (13).Wskazuje to,żena ilość aminbiogen-
nych ma wpływ nie tyle wysoka |iczba drobnoustrojów,
co ich zdolność do wytwarzania dekarboksylaz. Wyniki
te potwierdzajątakże inne badania, w ktorych bakterie
Lactobacillus buchneri i L. brevis dodawano do mleka
serowarskiego w ilości 0,2 jtk/ml. W wyprodukowanych
z tego mleka serach wykryto po 3 miesiącach histaminę
w stęzeniu 4l0 mg/kg. Natomiast wprowadzenie do mle-
ka tych drobnoustrojów w liczbie 5 jtk/ml powodowało
wzrost zawartości histaminy w serach do poziomu 1060
mg/kg, a więc niebezp)ecznego dla konsumentów (1a).

Jakość mikrobiologiczna mleka użyteg0 do ptodukcii

Czynnikiem, który istotnie wpływa na powstawanie
amin biogennych w serach jest jakość mikrobiologiczna
mleka i sposób postępowania z tym surowcem. Wyniki
badań jakości serów produkowanych z mleka surowego

znacztte, ze stosowa-
anie aminbiogennych
i badań, w których do

pro dukcj i s era doj rzewaj ap e go użyto ml ek a pr zeff zy my -

wanego po udoju ptzez36 godzin i nie poddanego pas-
teryzacji. W mleku Ęm liczba drobnoustroj ów przekroczy-
ła 1,5 x 106 jtk/ml, W wyprodukowanych serach po 5 rnie-
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kowanego na Węgrzech (5).

Tab. 1. Zawartość tyraminy i histaminy
w wybranych serach (mg/kg) (9)
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uzupełnionej Lactobacillus casei subsp. casei wykazały
hamujący wpływ bakterii kwasu mlekowego na powsta-
wanie amin biogennych. Po 12 miesiącach dojrzewania
średnia zawartośc tyraminy wynosiła 5l mgkg,natomiast
w serach bez dodatku bakterii - 391 mg/kg (3).

Na zawartość amin w serach wpĘwa taWe ichksztńt
(blok lub koło), zabezpieczenie powierzchni (folia lub
własna skórka) oraz odległość miązszu od powierzchni.
Zaobserwowano większą ilość amin w serach w formie
bloku oraz dojrzewających w folii w porównaniu z sera-
mi dojrzewaj apymi niefoliowanymi. Koncentracj a amin
w warstwach powierzchniowych byławyższaniz w głębi
serów (23). Jednakże niejest to regułą bowiem badania
twardego sera gouda wyprodukowane go z mleka zaszczę-
pionego Lactobacillus (St2A) w liczbie 108 jtk/g v,rykaza-

Ę, że po 13,5 miesiącach dojrzewania koncentracja his-
taminy w cenhum sera była wyższa(I067 ,8 mg/kg) w po-
równaniu z obszarami pod skórką (699,6 mg/kg) (12).

W technologii produkcji serów Ępu mtinster powierzch-
nię produktu szczepi się bakteriami z gatunku Brevibac-
terium linens. Dzięki temu zabiegowi powierzchnia se-
rów pokrywa się oczekiwanąmazią. W efekcie po 4 ty-
godniach dojrzewania sera uzyskuje się spadek ilości amin
biogenrrych o 55-10%o w porównaniu z serami nieszcze-
pionymi (24).

W badaniach nad przyspieszeniem procesu dojrzewa-
nia sera zastosowano ciśnienie 50 Mpa przez 72 godziny
(21) lub dodano proteinazę do mleka serowarskiego (7).
W obu przypadkach nie uzyskano obnizenia zawartości
amln W Serze.

Higiena plOGesu ptodukcii
Istotny wpływ na obecność amin biogennych w serach

ma higiena produkcji. Przykładem serów narażonych na
zanl e czy szczenia aminami b i o g enn y mi p o dc zas wytwa-
rzania są produkty regionalne, jak np. bryndza, czeskie
twarozki ołomunieckie czy oscypki charakteryzujape się
stosunkowo krótkim i mało zmechanlzowanym cyklem
produkcyjnym (10, 16). Bundz, ktoryjest surowcem do
ich produkcji wyrabianyjest ręcznie w szałasach podczas
wypasu owiec na halach, w nieodpowiednich warunkach
sanitarnych, przy ograniczonym dostępie do bieża"cej
wody. Warunki te powodują że najpierw mleko, a poż-
niej bundz są silnie zanieczyszczone mikrobiologicznie.
Potwierdzająto wyniki badań bryndzy, w ktorej wykryto:
kadaweqmę (w ilości 930 do 1208 mg/kg), putrescynę
(520-610 mg/kg), histaminę (180-202 mg/kg) i tyraminę
(408-435 rng/kg) (10). Podobne wyniki uzyskano podczas
analizy włoskich serów produkowanych w wysokich Al-
pach. Autorzy (18) lważaja. ze niski poziom higieny jest
przyczyną znacznych ilości amin biogennych w serach
produkowanych w wysokich partiach gór.

podsumowanie

Aminy biogenne w ilościach zagrażalących zdrowiu
występuj ą naj częściej w serach dojrzewaj ących. Ograni-
czenie ich występowania jest mozliwe przy zachowaniu
następujapych warunków: mleko serowarskie musi być
pozyskane w warunkach higienicznych, pastery zowane,
a poszczególne operacje technologiczne nie mogą pro-
wadzió do namnozenia niepoża.danej flory bakteryjnej.
Stosowane do produkcji serów szczepionki bakteryjne

powinny charakteryzować się brakiem zdolności wytwa-
rzania dekarboksylaz. Transport i przechowywanie serów
muszą zap ewnić zachowanie ciągło ś ci łańcucha chłodni -
częgo. Obecnie szczegolnej uwagi wymagają przetwory
mleczarskie typu slow food (regionalna żywność w}twa-
rzana tradycyjnymi metodami), które mogą zawięrać
aminy biogenne w ilościach niebezpiecznych dla zdro-
wia człowieka.
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