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Summary

The aim of the investigations was to describe the general bacterial contamination, psychrophilic microbe
count, coli group count, fecal streptococci as well as presence of pathogenic germs (Salmonella bacilli and
coagulazo positive staphalococcus) in muscle tissue and giblets of rabbit carcasses in relation to their place
of slaughter. Material for investigation consisted of rabbit muscle tissue and giblets derived from three places
of slaughter: a slaughterhouse qualified to export meat, a slaughterhouse without export qualifications, as
well as from a farmer's slaughter. The microbiological denotation was conducted according to the Polish
standards in accordance with Iso norms.

The general number of oxygenic bacteria in lg of muscle tissue was 10a-105 while in giblets 102-10a. The
results of the investigations indicated a diverse level of bacterial contamination of the investigated tissue
depending on the place of slaughter. The highest level of contamination and the piesence of Coagulazo positive
stapha|ococcus bacilli were confirmed in carcasses and giblets from the slaughterhouse Without export qua|i-
ficatiońs. No differences in contamination between samples from the export slaughtcrhouse and farmers'
market,have been indicated. In none of the examined muscle tissue,,and giblet samples Salmonella bacilli have
been detected.

Keywords: rabbit meat, microbiological quality

I stotne znaczęnię w zapewnieniu zdrowotnej j ako ś -
ci zyłvności, w tym także mięsa królikow, mają wa-
runki pozyskiwania i przechowywania surowc ow rzęż-
nych. Od nich bowiem zależy ilość i jakość mikroflo-
ry występującej w tkance mięśniowej i narządach we-
wnętrznych, Poziom ilościowy i jakościowy mikroflory
decyduje o przydatności spożywczej oraz trwałości
surowców rzeżnych. Według nielicznych badah, za-
nie c zy s zc zeni e mikro fl o rą s apro fi ty c zną fltszek kró li -
czych było dość zróżnicowane i wynosiło w 1 g od
6 x 103 (8) do 106 (10, 17). Największą grupę stano-
wią drobnoustroj e r o dziny E nt ero b a c t eri a c e a e ( 8, 1 7 ).
W tuszkach króliczych stwierdzano także drobnoustro-
je chorobotwórcze, w tym pałeczki Salmonella (I0),
gronkowce chorobotwórczę oraz Listeria monocyto-
genes (8).

Założęntęm badań było określenie zanie czy szcze-
nia tuszek tnarządow wewnętrznych królikow, w tym
drobnoustroj ami chorobotw orczymi w zależności od
miejsca uboju.

Matetiał imetody
Materiał do badań stanowiło ogółem 240 próbek tkanl<i

mięśniowej i narza!ów wewnętrznych królików pochodzą-

cychz 3 miejsc uboju: zzal<ł,aduposiadającego uprawnie-
nia eksportowe (R), z załJadll nie posiadającego upraw-
nień eksportowych (K) i uboju gospodarczego (T) tuszki
zakupione na targowiskl. Oznaczenia mikrobi ologiczne
przeprowadzono po ż4 godzinach od uboju. Tuszki króli-
cze zmiejsc uboju przewozono do laboratorium w,warun-
kach chłodnl. Zkażdej tuszki pobierano 2 próbki warstwy
powierzchownej tkanki mięśniowej, złopatkt ildżca oraz
po 1 probce całych narza!ów wewnętrznych, wątroby i ne-
rek. Na wymienionym materiale oznaczono: ogólną liczbę
bakterii tlenowych (19), liczbę drobnoustrojow psychro-
filnych (3), liczbę drobnoustrojów z grupy coli (21), liczbę
enterokoków (20), obecno ść gronkowców koagulazododat-
nich (23) i obecność pałeczek Salmonella (ż2).

Przygotowanie próbek do oznaczeń mikrobiolog iczny ch
przeprowadzono według wskazań Polskich Norrn (1B).

Otrzymane wyniki badań poddano analizie statystycz-
nej, wyliczaj ąc wartości średnie, odchylenia standardowe
i współczynniki zmienności. Liczby poszczególnych grup
drobnoustrojoww 1 g podano wpostaci logarytmu dzie-
siętnego. Wpływ poszczególnych czynników zmienności
na oznaczane cechy mikrobiologiczne określono w opar-
ciu o analizę wariancji stosując test wielokrotnychprze-
dztałów ufności T-Tukeya. Istotności różnic pomiędzy ba-
danymi cechami określono na poziomie p < 0,0].,



Wyniki iomówienie

Sto sownie do założeń badań przeprowadzono anali-
zę występowania ilościowego mikroflory niespecyficz-
nej or az ob e cno śc i drobnoustroj ow chorob o tw ór czy ch
w tuszkach tnarządachwewnętrznych królikow z okreś-
leniem podstawowych grup drobnoustrojóq mających
znaczenię dla trwałości i zdrowotnej jakości wymienio-
nego surowca. Kształtowanie się zanieczyszczęniabak-
teryjnego tkanki mięśniowej i narza!ów wewnętrznych
królików w zalężności od miejsca uboju przedstawiono
w czterech tabelach.

Zm i enno ś ó o g ó l n e g o zanie c zy szc zenia b akteryj ne g o
tkanki mięśniowej i narządów wewnętrznych królików
w zależności od miejsca uboju przedstawia tab. 1, Ogó1-
ne zanieczyszczenię drobnoustrojami tlenowymi tkanki
mięśniowej wahało się od 8,5 x 103 do 1,3 x 105, a na-
rządów wewnętrznych od 3,7 x I02 do 3,ż x 10a drob-
noustrojów w 1 g. Najwyzsze zanieczyszczenie drob-
noustrojami tlenowymi wykazała tkanka mięśniowa i na-
rządy wewnętrzne z zal<Ładu nie posiadającego upraw-
nień eksportowych. Nie wykazano róznic w zanieczysz-
częniu analogicznych tkanek pochodzących z zal<Ładu
eksportowe go i targowiska. P odob ne zanlęczy szczęnte
bakteryjne tkanki mięśniowej wykazał w swoich bada-
niach Khalafalla (8), podając, ze na powierzchnl, tuszek
występowało od 6 x 103 do 8 x 104 drobnoustrojów
w 1 g. Na nieco wyższe zanieczyszczenie bakteryjne
wskazuje Ludewig (10) oraz Pórez Chabela (17), wed-
ług których zanieczy szczenie drobnoustroj ami mezo fi 1-

nymi sięgało ponad 106 drobnoustrojów w 1 g. Wyka-
zane zal7lęczyszczęnlę tuszek króliczych jest porówny-
walne z zanieczy szczenięmbakteryjnym tkanki mięśnio-
wej innych zwierząt rzeźnych (bydła, świń i drobiu),

w których poziom mikroflory saprofitycznej w mięś-
niach bydła i świń wynosi od 102 do 105 (2,5,II-I3,16).

W próbkach pochodzących z zakładu eksportowego
i targowiska nie stwierdzono istotnych rożnic w zanie-
czyszczeniu tkanki mięśniowej. Jedynie w zakŁadzie,
który nie posiadał uprawnień eksportowych, tkanka mięś-
niowa lda wykazała najwyższe zanieczyszczenie bak-
teryj ne. P odobnie w badaniach przeprowad zony ch przez
Kobe (9) niewykazano róznic w zanieczyszczenilludzca,
łopatki i mięśni brzucha. Autorka tawykazała niewiel-
ki wzro st zani eczy szczenia b akteryj ne go, p orównuj ąc
ogólną Iiczbębakterii z 3 etapów cyklu ubojowego.

W większości badanych próbek tkanka mięśniowa
cechowała się istotnie wyższym zanieczy szczeniem niż
narządy wewnętrzne. Jedynie w zaWadzie K wykazano
podobne zanieczyszczenie tkanki mięśniowej uda i na-
rządów wewnętrznych. Istotnychróżnic w ogólnym za-
nleczyszczeniu bakteryjnym wątroby i nerek nie wyka-
zano w żadnym zbadanych miejsc uboju W dostęp-
nym piśmiennictwie brak jest danych dotyczących za-
nie c zy szczeni a b akteryj ne go nar ządów w ewnętr zny ch
królików. Róznic pomiędzy zanieczy szczeniem 17&tzĄ;

dów wewnętr zny ch a tkanką mięśniową pocho dząc ą o d
bydła i świń niewykazała Pełczyńska i wsp. (16) wska-
zlĄa§, że ogólne zanieczyszczenie warstwy powierz-
chownej badanych tkanek wynosiło bezpośrednio po
uboju około 10a w 1 g.

Poziom bakterii psychrofilnych w tkance mięśniowej
i narządach wewnętrznych królików (tab. 2) wahał się
od 8,1 x 10 do 1,8 x 104 w 1 g i stanowił I4-ż3oń ogól-
nego zanie czy szczęnta b akteryj ne go. Nieco większy
proc ent o gó lne go zanle czy szczenia mikrofl orą tlenową
stanowiĘ drobnoustroje psychrofilne w narządach we-
wnętrznych. Istotność różnic w zanieczyszczeniu mi-

Tab. 1. Zmienność ogólnego zanieczyszczenia bakteryjnego tkanki mięśniowej i narządów wewnętrznych królików w zależ-
ności od miejsca uboiu (n:20)

Objaśnienia: R zakład eksporlowy, T - ubój gospodarczy, K zakład nie posiadający uprawnień eksportowych; a, b, A, B średnie
ozl7aczol7e róznymi małymi literami różniąsię istotnie w pionie, a ozl7aczone wielkimi literami w pozionrie przy p < 0,0l

Tab.2.Zmienność liczby drobnoustrojów psychrofilnych tkanki mięśniowej i narządów wewnętrznych królików w zależnoŚci
od miejsca uboju (n :20)

Objaśnienia: % procentowy udział drobnoustrojów psychrofilnych w ogólnym zanieczyszczeniu mikroflorą tlenową. Pozostałe
objaśnieniajak w tab, l,



Tab. 3. Zmienność zanieczyszczenia tkanki mięśniowej i narządów wewnętrznych drobnoustrojami grupy coli w zaleŻnoŚci od

miejsca uboju (n:20)

Objaśnienia: % procent prób, w których stwierdzono obecność drobnoustrojów z grupy coli. Pozostałe objaśnienia jak w tab. 1.

Tab.4. Zmienność zanieczyszczenia tkanki mięśniowej i narządów wewnętrznych paciorkowcami kałowymi w zaleŻnoŚci od
miejsca uboju (n:20)

L^,

Objaśnienia: jak w tab. 1,

kroflorą psychrofilną kształtowała się identycznie jak
w przypadku ogÓlnej Itczby drobnoustrojów tlenowych.
Najwyzszą liczbą drobnoustroj ów psychrofilnych cecho-
wała się tkanka mięśniowa i narządy wewnętrzne po-
chodzące z uboju w zal<ładzię nie posiadającym upraw-
nień eksportowych. Zanieczyszczenie nalządów we-
wnętrznych mikroflorą psychrofilną było istotnie niz-
szę niż tkanki mięśniowej, Jedynie poziom tej grupy
mikroflory w mięśniach łopatki tuszek pochodzących
z zak<ładu Kbył zbliżony do zanle c zy szczenta narządów
wewnętrznych. Procentowy udział drobnoustrojów psy-
chrofilnych w ogólnym zanieczyszczeniu narządów
wewnętrznych był wyższy niż w tkance mięśniowej.
Sto sunkowo wys okie zanieczry szczenie tkanki mięśnio -
wej królików drobnoustroj ami psychrofilnymi wykaza-
ne w badaniach własnych znajduje potwierdzenie w wy-
nikach otrzymanych przez Peręz Chabelę (17). Wyka-
zano podobne zanlęczyszczenie tą grupą drobnoustro-
jów mięsa drobiowego w Hiszpanii(4) oraztkanki mięś-
niowej jagniąt (1). Drobnoustrojów psychrofilnych nie
stwierdzono w próbkach tkanki rnięśniowej bydła i świń
pobranych bezpośrednio po uboju, natomiast wykaza-
no ich obecność w wątrobie, sercu i płucach obu gatun-
kow zwierząt (14, 15),

Liczba drobnoustrojów grupy coli (tab. 3) w tkance
mięśniowej wahała się od około 1,4 x 10 do 1,9 x 102

aw narządach wewnętrznych od ok. 2,0 x 10 do 4,9
x 102. Najwyzsze zanieczyszczenie drobnoustrojami tej
grupy wykazała tkanka mięśniowa i narządy wewnętrz-
ne pochodzage z zal<ładu nie posiadajapego uprawnień
eksportowych i dotyczyło ono 95-100% próbek.

Zanieczy szczenię bakteriami c o li tkanki mi ęśniowej
inarządów wewnętrznych królikow ubijanych w zakła-
dzie eksportowym oraz pochodzących z targowiska
ksztŃtowało się na tym samym poziomie. Poziom ten
dotyczył jednak zaledwie 25-40% próbek z uboju go-

sp o darc ze g o i 3 0 -9 0% prob ek z zal<Ładl eksp ortowe go.
P o dkre ślić należy, że ĘIko w 3 0 -3 5% prob ek narza§ow
wewnętrznych z zakładu eksporlowego wykazan^Io za-
nieczyszczenie bakteriami grupy coli. PozostĄ odse-
tek próbek niewykazał obecności tych drobnoustrojów
w 0,1 g.

Wyniki doĘ c zag e udziała drobnou stroj ów grup y c o li
w tkanc e mięśniowej kró likow znaj dljąp otwierdzeni e
w pracach Khalafalli (8), który stwięrdzał obecność
E. coli w 5%-100ń tuszek kroliczych. Inni autorzy nie
v,rykazali obecności E. coli w tkance mięśniowej (25,
27). Podobnie niewielki odsetek próbek narządów we-
wnętrznych zanleczyszczonych E. coli stwierdziła Lu-
dewig (10), wykazujap w miesiącach letnich zanteczysz-
częnie tągrupąbaktęrli 16oń wątrob i3ońnętęk. W mie-
siapach zimowych i wiosennych odsetek próbek zanie-
czyszczonych był niższy i wynosił odpowiednto 30ń i 0,
Zdecy dow anie wyższe zanieczyszczenie drobnoustro-
jamiz grupy coli stwierdzono w tuszach wołowych i ba-
ranich (7,26).

Liczba enterokoków (tab. 4) w tkance mięśniowej
wahała się od około 1,3 x 10 do 9,3 x 10, a w narządach
wewnętrznych od O.do 2,5 x 10. Wykazano istotne wyz-
szę zanieczyszczenie tkanki mięśniowej tuszek pocho-
dzapych z uboju w zal<ładzie K. W zakładzie Ęm pra-
wie wszystkie próbki (85-100%) były zanieczyszczonę
tymi bakteriami. Zanięczy szczenie enterokokami tkan-
ki mięśniowej probek z zakładu eksportowego i uboju
gospodarczego było podobne. Jedynie procent próbek,
w których stwierdzono obęcność tych bakterii był nieco
niższy dla tkanki mięśniowej z targowiska. Nie wyka-
zano istotny ch r óżnic w zanieczy szczeniu enterokoka-
mi narządow wewnętrznych pozyskanych z ttzęchba-
danych miejsc uboju. Zalędwię 10-20% probek narzą-
dów wewnętrznych (wątrob i nerek) wykazało obecność
tych drobnoustrojów w 0,1 g, a próbki zwątrob pocho-



dzagych z uboju R nie wykazaĘ obecności paciorkow-
ców kałowych. Nie wykazano różnic w poziomie za-
nieczyszczenia tymi drobnoustroj ami tkanki mięśnio-
wej uda i łopatki oraz narza!ów wewnętrznych w po-
szczególnych miej scach uboju.

W aktualnym piśmiennictwie brak jest danych doty-
czący ch zanieczy szczenia b akteryj ne go zarówno tkan-
ki mięśniowej, jak i narządow wewnętrznych tą grupą
drobnoustroj ów. Niewielkie zaniec zy szczęnlę pacior-
kowcami kałowymi wykazane w badaniach własnych
jest pozytywnym zjawiskięm. Drobnoustroje te, podob-
nie jak pałeczkt z glwy coli, uważane są za typowe in-
dykatory wskazujące na warunki higieniczne uzyskiwa-
nra surowca.

Według danych epidemiolog iczny ch najczęściej scho-
rzenta o dzywno śc iowe powoduj ą w P o ls c e pałe czki t o -

dzaju Salmonella i gronkowce koagulazododatnie (6,
24). Dlatego też w badaniach własnych uwzględniono
te dwie grupy drobnoustrojow. Badaniom poddano prob-
ki tkanki mięśniowej i narzalow wewnętrznych. Gron-
kowce koagulazododatnie stwierdzano tylko w próbkach
zzakładlK. Drobnoustroje te byĘ obecne w 0,1 g 8 pró-
bek tkanki mięśniowej łopatki, 5 próbek tkanki mięśnio-
wej uda i 1 próbce wątroby.

Nie wykazano obecności drobnoustrojów rodzaju
Salmonella w 25 g tkanki mięśniowej i narzajów we-
wnętrznych pochodzapych z uboju gospodarczego i obu
zakładow.

Naj wyzsze zanieczy szczenie o gó lne surowców rzeź-
nych pocho dzący ch z zakadu nie p o siadaj ąc e go upraw -
nień eksportowych oraz obecnośó w nich drobnoustro-
jów chorobotwórczych znajduje swoje uzasadnienie
wl<rzyżowaniu się linii technologicznej, ciągu czyste-
go z brudnym. Dodatkowo zal<Ład eksportowy stosował
zasady systemu HACCŁ które niewątpliwie wpłynęły
na ok. 1O-krotnie ntższę zanieczyszczenie tkanki mięś-
niowej i narządów wewnętrznych królików w nim ubi-
j anych. Sto sunkowo ni skie zanie czy szczenie surowców
rzeżnych zakupionych na targowisku mozna uzasadnic
szybką, kilkuminutową obróbką poubojową, małymi
ub oj ami or az naĘ chmiastowym chłodzeniem. P onadto
ubój przeprowadzany był przezjedną osobę (wyelimi-
nowanie zan:'eczy szczefi pr zez ręc e do datkowych o s ób)
oraz tlsze i narządy wewnętrzne nie byĘ myte wodą.
To takżę eliminowało dodatkowe żrodŁo zakażenia, ja-
kim moze być woda.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań mozna wy-

prowadzić następuj ące wnioski :

1. Miejsce uboju królików istotnie decyduje o pozio-
mie zanieczyszczenia bakteryjnego w tkance mięśnio-
wej i narządach wewnętrznych.

2. Wątroba i nerki krolików w porównaniu z tkanką
mięśniową cechuj ą się niższym wyj ściowym zan ieczysz-
czeniem bakteryjnym.

3. W warunkach uboju domowego można otrzymac
surowce rzeżnę o niskim zanieczy szczeniu bakteryjnym
przy staranności zabiegów ubojowych i przestrzeganiu
higieny.
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