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Summary

Storage challenge experiments with surface inoculated Weisella viridescens ATCC 12706 on sliced block
meat product of the luncheon meat type were performed to calculate growth curve§ for this bacteria at
various storage temperatures. To describe the growth curves, an approximation with a first order logistic
function derived from a differential equation was applied by the authors (6). From the logistic function
K-constant and initiation time to values were calculated. On the basis of an Arrhenius equation activation
energy was calculated within thd timit§ of 5.9x107 - 1.8x108 JKMJ. The influence of temperature, salt con-
centration and initial number of Weisella viridescens ATCC 12706 to dynamics of growth were investigated.
It was stated that the K-constant changes are curvilinear during storage with regard to temperature related
to increasing energy of activation in low temperature regimes required for the process of growth accomplish-
ment. BC and initial microbial contamination Nn influence on K do not exist during storage conditions
commonly applied to products like luncheon meat. The influence of initial bacteria count No to product K,t.,
was noticed, as well as the relation of storage temperature T and initiation time to.
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Weisella viridescens jest drobnoustrojem często
występującym w plasterkowanych i paczkowanych
wędlinach. Bakterie z rodzaju Lactobacillus sąnaj-
c z ęś c iej pr zy czyną dyskwali fikuj ąc e go pro dukt mikro -

biologicznego zielenienia wędlin.
Celem badah było ustalenie wpĘrłu temperatury

nasolenia produktu i wielkości wyjściowego zanlę-
czy szczenia mikrobiologiczne go na namnażanie się
bakterii Weisella viridescens naniesionych na po-
wierzchnię plastrów wędliny blokowej. Ww. postępo-
wanie imitowało zanieczyszczenlę produktu mikrofl o-
rą nieswoistą (wtornfl , odpowiedzialnąza zielenienie
produktów mięsnych, w czasie plasterkowania i pa-
kowania wędlin.

Mateńał imetody
Materiałem doświadczalnym były sterylizowane konser-

wy mięsne typu luncheon meat. Wyprodukowano je w pra-
cowni półtechnicznej Instytutu Przemysłu Mięsnego
i Tłuszczowego w 850 g puszkach cylindrycznych o wy-
miarach 99 x II2 mm. Surowcarni było mięso i tłuszcz wie-
przowy w różnychwzajemnych proporcjach oraz:5%o wody,
2"ń skrobi ziemniaczanej, 0,Ioń pieprzu j od żoń do 30ń

mieszanki peklującej zawierającej azotyn sodu oraz chlo-
rek sodu. Ilośó azotynu sodu w mieszance peklującej była

dobrana tak, by zawsze jego dodatek wynosił 125 ppm,
zmienna natomiast była ilość chlorku sodu. Surowce mięs-
no-tłuszczowe oTaz dodatek chlorku sodu dobierano tak,
by zostało zróżnicowane nasolenie produktu, mierzone tzw.
stęzeniem solanki (BC) w produkcie. Łapznie wyproduko-
wano 5 wariantów konserw o zróżnicowanym składzie che-
micznym (BC od ż,9oń do 4,Boń). Konserwy sterylizowano
w temperaturze I04,4"C (220"F) pTzez czas potrzebny dla
uzyskania w centnrm puszki wartości sterylizacyjnej Fo: 1.

Konserwy przechowywano w warunkach chłodniczych.
Do badań przechowalniczych uzyto wsadu z modelowych

konserw pokrojonego w warunkach sterylnych na plasĘ
o grubości 2,5 mm. Na plastry nanoszono określone ilości
namnozonej kultury bakteryjnej w postaci roztworu w pły-
nie do rozciehczeń (roztwór fizjologiczny soli i pepton).
Następnie plastry zamykano w odpowietrzonych worecz-
kach foliowych i składowano przez zrożnicowany czas
w pomieszczęntach o regulowanej i kontrolowanej tempe-
rat.rzę. Sukcesywnie, w ustalonych odstępach czasu po-
bierano próbki do badań mikrobiologicznych, w ktorych
metodą pĘtk ow ąoznaczano liczbę bakterii. Pozostał ączęść
wsadu homogenizowano iptzeznaczano do analiz chemicz-
nych.

Do badań lżyto szczepl Weisella viridescens ATCC
12'706, który po rozmrożeniu przesiewano na płynrre pod-
łoże wg Mana, Rogosa i Sharpe'a (MRS) przygotowane



z MRS-Bouillon firmy Merck
i iŃubowan o plzez 24 h w tęm-
perailrze 30"C. Z pierwszego
pasazu wykonywano drugi,
z drugiego - trzeci. Z 24 hho-
dowli bakterll, z trzeciego pasa-
żll, po zmtęrzenil gęstości
opty cznej, obliczeniu liczby
bakterii w l ml hodowli, obli-
częnil odpowiedniej liczby
bakterii na 1 g mielonki przy-
gotowywano odpowiednię r oz-
cieńczenie w pĘnie do rozcień-
czeń wg PN-A-82055-3 (1).
Zawie s inę zaw ier ając ą założo -
ną liczbę bakterii testowych
nanoszono na plastry mielonki
mięsnej w ilości 0,2 mL

Liczbę bakterii określano
metodą pĘtkową. Próbkę prze-
znaczoflą do badań bakteriolo-
gicznych przed otwarciem opa-
kowania wazono. po otwarciu
opakowania w warunkach ste-

rylnych dodawano pĘn do roz-
cieńczeń w ilości proporcjonal-
nej do masy mięsa tak, aby
otrzymacrozciehczenie 1 : 10
i wstępnie rozdrabniano (w wo-
reczku), a następnie homogeni-
zowano ż min. w stomacherze
400. Z homogenatu o rozcień-
czeniu I : I0 przygotowyrvano
dalsze r ozciehczęnia dziesiętne
wg Polskiej Normy (2). Zkaż-
dego rozcieńczenia wykonywa-
no posiewy na 2 równoległe
pĘtki metodą powierzchniowa..
Rozcieńczenia prób wysiewano na pĘtki z podłozem MRS
agar firmy Merck, inkubowano w temperaturze 30oC, li-
czono wyrosłe kolonie i obliczano liczbęWeisella virides-
cens w 1 g produktu wg PN-A-B2055-17.

Badania wykonano w trzech (doświadczenie 1) lub
dwóch równo le gĘch o znaczeniach (do świa dczenie ż).

W produkci ę oznaczano zawartość wody rnetodą suszar-
kową w temp. 1 05 "C wg PN-ISO 1442:ż000 (4) oraz chlor-
ku sodu metodą Mohra wg PN-73 l A-B2II2 (3). Na podsta-
wie wyników oznaczarrta zawartości wody i chlorku sodu
wyliczono stęzenie solanki (BC) zgodnie ze wzorem:

sc: ąffifffllp . Iloyo

Otrzymane wyniki interpretowano statystyczni e sto su-
ja.c rachunek korelacyjny i regresyjny przy zastosowaniu
programu komputerowego Statgraphics Plus.

Badania przeprowadzono w żż seriach czasowych, za-
programowanych w dwóch doświadczen iach oznaczony ch
kodem Il iżl na próbkach reprezentujących 5 wariantów
produktów modelowych rozniących się stęzeniem solanki,
oznaczonych kodem lI,1ż,13,14I 15. Na plasĘ mielonki

Tab. 1. Dane wyjściowe i parametry równania opisującego kinetykę wzrostu Weisella viri-
descens ATCC 12706 w czasie składowania modelowej wędliny blokowej

mięsnej nanoszono testowe bakterie w określonej liczbie
jednostek tworzapych kolonie w przeliczeniu na gram (jtk/g),

większej oznaczonej kodem D lub mniej szej oznaczonej
kodem M.Zanieczyszczonę plastry pakowano w woreczki
foliowe, odpowietrzano, a następnie składowano w po-
mieszczęniach o kontrolowanej temperaturze 2"C (l0 se-

rii), od 8"C do 11'C (10 serii) i 20'C(2 serie). Próbki do
badań pobierano po 1 , 3, 4 dniach , 1 ,2,3 tygodniach i spo-
radycznie po 4 tygodniach.

Przykładowy kod serii badań 2l4M oznacza drugie do-
świadczenie, czwarty wariant produkcji modelowej oraz
mniejsze wyjściowe zanieczyszczenie. W pierwszym do-
świadczeniu b adania przeprowadzono równole gl e w trzech
tempelaturach składowania, w drugim doświadczeniu zte-
zygnowano z nĄwyższej temperatury 20"C.

Wyniki iomówienie

Na ryc. 1 przedstawiono przykładowo wyniki ozna-
azeh l krzyłve wzrostu bakterii dla serii z pierwszego
doświadczenia (serie 1/1 M i IlzD). Ponadto na pod-
stawie zebranychwlmikow z obu doświadczeń wyli-
czono parametry równania :
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Parcmetry

seria I Kod

Temperatula
T (,c)

TW

§tężenie
sOlanki

(%)

BcW

Wyjściowa
liczba

baktelii lU,
(log itk/s)

NPW

Maksymalna
liczba bakletii

N rrr
1log jlk/o)

NKW

Stała
szybkość
WzlOslu

bakleili t(
(1/ doba)

KW

Czas
iniciacii

t0

(doba)

PPW

l(xtg
(-)

czW

1

2

3

1nM

1flM
,lń 

M

2,0

11 ,0

20,0

2,89 308

7,78

7,96

8,26

0,087

0,665

1,430

6,71

1,03

0,23

0,584

0,684

0,329

4

5

6

1nD

112 D

1nD

2,0

9,0

20,0

3,23 4,28

8,13

8,43

8,02

0,124

0,916

2,78g

6,05

0,84

0,10

0,750

0,774

0,265

7

8

2l3 M

2EM

2,0

8,5
300

2,98

8,22

8,22

0,029

0,709

1 6,76

1 ,16

0,486

0,825

9

10

2l3 D

2l3 D

2,0

8,5 480

8,42

8,42

0,061

0,691

14,16

1,02

0,864

0,705

11

12

2nM

2nM

2,0

9,0
3,23

398

8,15

8,15

0,113

0,674

4,78

1,09

0,540

0,733

13

14

2nD

2no

2,0

9,0 590

8,00

8,11

0,17Ą

0,64,|

4,g7

2,6,|

0,864

1,670

15

16

2l4 M

2l4 M

2,0

8,0
373

2,74

1,94

7,94

0,029

0,528

14,66

1,04

0,425

0,551

17

18

2l4 D

2l4 D

2,0

8,0
4,75

7,95

7,95

0,060

0,725

14,93

31,73

0,896

1,255

,l9

20

26M

ztsM

2,0

8,0
4,76

2,53

8,22

8,22

0,063

0,778

4,02

0,26

0,253

0,200

21

22

zls D

2ts D

2,0

8,0 4,63

8,30

8,30

0,084

0,659

1 0,29

1,31

0,864

0,864
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Rys. 1. Krzywe wzrostu bakterii Weisella viridescens ATCC
l2706 w czasie skladowania

N,: N.u, (1 - e r(t+to)), (2)

w którym: N, - logarytm liczby bakterii w czasie t,
N_,* - logarytm najwyższej zaobserwowanej ltczby
bakterii, K - stała szybkość wzrostu bakterii, to- czas
inicjacji.

ParameĘ równania zestawiono w tab, 1 i podano
wraz z wynikami stanowiącymi dane wyjściowe po-
szczegóInych serii doświadczalnych.

WyliczającparameĘrównania(2)korzystanoz jego
przekształcenia podanego w pracy Tyszkiewicza i wsp,
(6)

N-Nlmaxt-l" ffi:at-|b, (3)

w ktorym uT* 
' 
O:

najwyższe wartości
kach, gdy z danych
w procesie nie osiągnięto jeszcze maksymalnejliczby
b akterii, co miało miej sce w przyp adk ach b adań pr ze-
prowadzonychprzyniskiejtemperatlrze,przyjmowa-
no najwyższe wartości \ w równoległej serii doświad-
czalnej realizowanęj przry wyższej temperaturze skła-
dowania. Stałe a ibv,lyznaczono zrachunku regresyj-
nego metodą najmniejszych kwadratów. W przypad-
ku duzych odchyleń pojedynczych wyników ekspery-
mentalnych od liniowego przebiegu dopasowywanej

N, bliskie N.u*, dla któ-
3) róznicaN* ., -N. obar-
em względffi. rłt wi-

dac na ryc. I i 2, zgodność danych doświadczalnych

T t€]

Rys. 2. Zależność stałej szybkości wzrostu Weisellaviridescens
ATCC 12706 od temperatury
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o T.§V

o
o

D

o
o

4,2 -ż,2 _o2 l3 3"8

§KŁADowA l
Rys.3. Parametry równania (9) i czynniki oddziaływujące na
wzrost Weisella viridescens ATCC 12706 w układzie składo-
wych głównych. Symbole zestawianych parametrów podano
wtab.li2

z teoreĘcznymi krzywymi jest bardzo dobra. Ewident-
ny jest wpĘ.w temperatury na szybkość wzrostu bak-
terli. Zalężność stĄch szybkości wzrostu K od tem-
peratury przedstawiają wykresy na tyc. 3. Osobno
wykreślono zalężnośc dla serii reprezentujących kod
1/1 M, dla których wyniki znacznie się róznią od łrry-
ników pozostaĘch serii doświadczalnych, W przypad-
ku prognozowania mikroliologicznego i ustalania ter-
minów przydatności produktów do spozycia zawsze
należy uwzględniac naj większe stwierdzone doświad-
czalntę szybkości procesu. Analizując dane na ryc. 3
można pr zy j ąc, żę zależno śc i staĘch s zybko ś c i w zr o -
stu bakterii od temperatury T (w skali Celsjusza) mają
charakter krzywoliniowy i dadzą się opisać równaniem
łpu:

5,6

3,6

|,6

Ą,4

-2,4

C.l

o§
Ęx
u)

(4)K: aT2 + BT +y,



w którym a, §,y - stałe em-
plryczne.

Linie reprezentuj ące zależ-
ność przechodzą ptzęz po-
czątekukładu lub w jego po-
blizu, Oznacza to, że dla tem-
peraturybliskiej 0 stałe szyb-
kości K też przyjmują war-
tość bliską 0, co pozwala za-
niedbać wrównaniu (4) stałą
7. Równania opisujące zalęż-
ności w przypadku bakterii
Weisella viridescens mają
postać:

K : 0,0012 T2 + 0,0490 T - 0,016

dla danych z doświadczęnta IIIM (współczynnik ko-
relacji 1) i

K : 0,0047 Tż + 0,0478 T - 0,0294

dla pozostałych danych (współczynnik korelacji
0,986).

Wyliczone stałe y równania (a) są bliskie 0, a po-
nadto maj ą wartości uj emne charakterysĘczne dla zja-
wiska redukcji bakterii, co dodatkowo uzasadnlamoż-
liwo ść tch zaniedbania.

Uzyskane wartości współcąmników K pozwoliĘ na
wyliczenie energii akĘwacji procesu wzrosfu bakte-
rii. Posłużono się w tym celu wzorem wyprowadzo-
nym z równania Arrheniusa podanym w pracy (6).
Wzór ten ma postać:

w którym A - energia aktywacji, T" - temperafura
w skali bezwzględnej, K* - stała szybkości wzrosfu
bakterii w temperafurze Ńzorcowej Tu*, R - stała ga-
Zowa.

Energie te liczone w dzulach na kilomol (JKM l)

wlmo szą dla bakterii Wei s e ll a viri d es c ens ATCC I21 0 6
(w nawiasach podano wartości T i T_ (T/T*):

5,9 x 107 (20"lII"),1,0 x 108 (20"12") i 1,5 x 108

(II"l2") dla serii 1/1 M
7,0 x l01 (20"19"), 1,2 x 108 (20"12") i 1,8 x 108

(9"l2") dla serii IlzD,
Wyższe wartości energii aktywacji procesu nanrna-

żanta dla temperatur niższych (9" 12" i 7I" l2") thrma-
cząmechanizm spadku szybkości procesu, ń do cał-
kowitego zahamowania go dla temperatur najniższych
w poblizu 0'C. Dla stwierdzenta zależności między
danlrmi char aktery nĄącymi warunki namnażania się
bakterii testowej oraz staĘmi równania (2) przepro-
wadzono rachunek korelacyjny, którego wyniki zęsta-
wiono w tab. 2. P ar ametry równania (2) nie sązależne
od (BC) (tab.2). Równiez wyjściowa Ilczba bakterii
zanieczy szczaj ących N" nie ma wpływu na stałą szyb-
kość wzrosfubakterii K, ale ma wpĘw naczas inicja-
cji tn poprzez lloczyn K , to. Wynika to z fakfu specy-

Tab.2, Współczynniki korelacji liniowej między parametrami charakteryzującymi warun-
ki wzrostu Weisella viridescens ATCC 12706 i parametrami równania (2)

ftcznej współzależności stałej szybkości wzrostu K
i czasu
0,612). ą-
gadlże b,
dla duzych wartości K tn dązy do 0.

Dla lepszego scharakte ryzowania związków między
parametrami równania (2) a parametrami charaktery-
zującymi warunki namnażania się bakterii testowej
przeprowadzono analizę danych metodą korelacji wie-
lokrotnej i wyniki przetransforrnowano na układ skła-
dowych głównych zaprezentowany na ryc. 4. Z lMa-
du wektorów na wykresach głównych składowych
możnaodczytac:

zgodność zwrotu wektorów, co oznacza korela-
cje dodatnie parametrów (kody podane w tab. 1) KW
TW i NKW i niezgodność zwrofu oznaczającąich ko-
relację ujemnąz PPW

niezgodnośó zwrofu wektorów NKW i CZW
z BCW co oznacza ich ujemnąkorelację

prostopadłośćwektorów,cooznaczabrakrwtąz-
ku parametrów KW, PPW od BCW.

Uo gólniaj ąc te spostrze żenta można wnioskowaó,
że szczep Weisellaviridescensjest sololubny i dobrze
rośnie w temperah,lrze 2oC w warunkach znacznego
stęzenia chlorku sodu w środowisku. Stęzenie solanki
w zakresie do 4,76%o nie wpĘwa na tempo wzrostu
bakterii. Rownolegle prowadzone badania przechowal-
niczę z zastosowaniem szczęplJ Escherichia coli
NCTC 8196 wykazńy,że stęzenie solanki (BC) na tym
poziomie hamuje wzrost tej bakterii przy temperatu-
rze przechowywania 8'C (6). Stała szybkośó wzrostu
bakterii Weisella viridescens jest zależna od tempe-
ratury i zależnośó tę daje się opisać z dobrądokład-
nością krzywoliniowym równaniem empirycznym
K: a T' 

.+ B T, w którylm stńe a i 0 .ą staĘmi empi-
rycznyml.

Biorąc pod uwagę możliwość prakĘcznych zasto-
sowań przedstawionych w pracy r omviązań metody cz-
nych dla określania terminu przydatności produktów
do spożycia, konieczne jest omowienie problemu wy-
boru parametrów charakteryzujących liczebność po-
pulacji badanych drobnoustrojów Dla }vygody anali-
Ęcznej najczęściej pobiera się próbki w postaci ca-

Ęch produktoq w naszym przypadku plastrów, ho-

(5)l"i:+(ffi),

Stała szybkości wzrostu bakterii l(

Maksymalna liczba bakteili IUr*

K. to

Czas inicjacii l,

Objaśnienia: * istotny przry cl: 0,05, x* istotrry przy a:0,01



mogenizuje je i określa ltczbędrobnoustrojów w prze-
liczeniu na j ednostkę masy. Znając kształt i r ozmiary
plastrów mozliwe jest przeliczenie jednostek tworzą-
cych kolonie na jednostkę powierzchni. W przepro-
wadzonych doświadczeniach plastry wędliny miaĘ
kształt walca o średnicy około 99 mm i wysokości
2,5 mm, czylt tch objętość w przeliczeniu wynosiła
I9,2 cm3, co odpowiada, zakładając gęstość mięsa
I glcm3,19,2 g mięsa. Całkowita powierzchnia ze-
wnętrzna wzięĘch do badań plastrów wynosiła około
162 cm2.Przy tych proporcjach limit 1 x 105 bakterii
na gram jest równoznaczny z limitem I,2 x I01bakte-
rii na cm2 powieruchni plastrów. Z punktu widzenia
zagrożenta dla zdrowia, w przypadku drobnoustrojów
chorob o twó r c zy ch, i s totny j e st limit w pr zelic zeniu na
gram produktu. W przypadku bakterii mogących wy-
wołać wady jakościowe produktu np. zielenienie, jak
to moze mieć miejsce w przypadlol Weisella viride-
scens,ważniejszyjest stopień ich namnozenia na po-
wierzchni plastrów mięsa.

podsumowanie iwnioski
1 . Przeprowa dzono b adanta pr zechowalnicze p las -

trów modelowej wędliny blokowej typu luncheon
me at, c elowo zanieczy szczonej powierzchniowo kul-
turami bakterii Weisellą viridescens stwierdzając
wzrost tej bakterii dla róznych temperafur składowa-
nia w zakresie odZ"C do 20'C,

2. Do opisu krzyvrrych wzrosfu zastosowano rów-
nanie wykładnicze wyprowadzone i opublikowane
przęz autorów w pracy (6). Na podstawie tego równa-
nia wyliczono stałe szybkości wzrostu bakterii K.
Zńęnne w zakresie od ok. 0,03 (1/doba) dla tempera-
hlry 2"C do 2,3 (l/doba) dla temperatlry 20"C) oraz
tzw. czasl inicjacji to, zmiennego w zakresie od 0,1
dob dla temperafury 20oC, do blisko I7 dób dla tem-
peratury 2"C.

3. Na podstawie równania Arrheniusa wyliczono
energię aktywacji procesu wzrostu bakterii Weisella
viridescens ATCC 12706 mieszczącąsię w granicach
5,9 x I01-I,8 x 108 JKM 1.

4, Na przykładzię bakterli Weisella viridencens
ATCC 12706 przebadano wpĘrv: temperatury naso-
1 eni a i wyj ś c i owej li c zby b akt et'rt zanie czy szczaj ący ch
na przebieg procesu wzrosfu stwierdzając:

krzywo l ini ow ą zależno ś ć stałej szybko ś c i w zt o -
stu bakterii K w czasie przechowywania od tempera-
fury uwarunkowaną w zrastającąw niskiej temperatu-
rze energiąaktywacj i potrzebną d o realizacjipfocesu,

brak wpĘwu nasolenia produktu charakteryzo-
wanego stężeniem solanki i wyjściowego zanieczysz-
częniaNn na stałą szybkośc wzrosfu bakterii Kw za-
kresie wńrunkow normalnie stosowanych przy skła-
dowaniu produktów typu luncheon meat,

wpVw wyj ściowej liczby bakteii zanieczyszcza-
jących Nn na iloczyn stałej szybkości wzrostu bakterii
i czas inicjacji K.tn,

zwtązektemperafury składowania T i czasu ini-
cjacji tn wynikający z istoĘ procesu namnazania się
mikroorganizmów.
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