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Summary

The aim of the study was the qualification of Listeria monocytogenes 38 survivabiliĘ in a model milk
product (regenerated milk 10% (w/v)) stored within a l4-day-period in temperatures of: 3, 6,9,12,15 and
200C. The milk was contaminated by the Listeria monocytogenes 38 isolated from raw milk. The microbio-
logical investigations were made by the application of the Microbial Impedimetric System Bactometer M64,
with an impedimetric measurement of bacteria count. The results of the analyses were compared with data
from a Pathogen Modeling 7.0 computer program. It was discovered that microbiological investigations that
can be applied in predictive microbiology should be conducted on model food products, instead of a liquid
microbiological medium (e.g. bouillon). The Microbial Impedimetric System allows for obtaining the micro-
biological results more quickly in comparison with the classic plate methods.
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Jednym z najważntejszych wyzwah dzisiejszych
czasówjest zapewnienie, ze produkowana i dostarcza-
na na rynek żywność jest bezpieczna.W ostatnich la-
tach wzrosła świadomośó istniejących i potencjalnych
żr o deł zanie czy szc zei, dlate go ob e cni e p o dej muj e s i ę
coraz więcej działańw celu zapewnienia, że żywnośc,
ktorą spozywamy, jest pod ciągĘmnadzoręm i kon-
tr olą (2, 7 ). D o znac zący ch ni eb ezp i e c z eń stw wynika-
jących z produkcji surowców, produktów i obrotu zyw-
ności należy zaliczyć zatrucia pokarmowe spowodo-
w anę przez drobnoustroj e.

Opr o cz znany ch b akteri i chorob otworczych : S a l m o -
nella spp., Staphylococcus spp., nowego znaczęnia
nabieraj ą takie patogeny, jak: Listeria monocytogenes ,

Campylobacter jejuni, Yersinia enterocoliticą oraz
enteropatogeru7ę szczepy Escherichią coli OI5]:H] .

Potrafią one przetrwać niekotzystne warunki środo-
wiska i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a na-
w et ży cia ludzi o o s ł ab i onym ul<ładzię immuno 1o gi c z -
nym (6,9, 10).

Wytw ar zani e żywno ś c i j e s t ni e o dłąc znie zw iązane
z ponoszenlęm przezproducenta pełnej odpowiedzial-
ności za wyrób, co oznacz4 ze musi on dostarczyó na
rynek produkt o właściwej jakości zdrowotnej. W tym
cęIu bardzo przydatne są systemy, takie jak: GMP
i HACCP (2).
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Do narzędzi słuzących do kontroli bezpieczeństwa
mikrob i o 1 o gic zne go zyr;vn o ś c i należątakże mikrob i o -
logiczne modele prognostyczne. Mikrobiologia prog-
nostyczna jako nowa subdyscyplina mikrobiologii
żywności zacze]arozwijać się około 20 lattemu (2, 5).
W większo ści produktów zywnościowych występuj e
limitowana liczba czynników determinuj ących wzrost
mikroorganizmów, Określenie reakcji mikroorganiz-
mów na te czynniki umozliwia przewidywantę tchza-
chowania w Ą,v,noś ci. Na podstaw ie zebrany ch w kon-
trolowanych warunkach danych formułowane są za-
leżności matematyczne, określające wpływ i inter-
akcje poszczegolnych zmiennych, a opfacowane mo-
dele matem aty czne mo gą być następnie wykorzystane
do przewidywania zachowania mikroorg anizmów
w wielu produktach zywnościowych (2). Korzystnym
zj awi skiem w zasto s owaniu modeli matematy czny ch
w produkcji zywności jest założente powtarzalności
zachow ania s ię p opulacj i mikro org anizmów p o d wp ły-
wem czynników środowiskowych ( 1 2).

Do opracowywania modeli w mikrobiologii progno-
stycznej wykorzystyłvane j e st zj awi sko impedymetrii,
zastępuj ąc e klasyczną meto dę płytk ow ąpr zy okre ś la-
niu liczby bakterii w badanym produkcie. Metoda im-
p e dyme Ę c zna p ole ga na analizie zmlan wła ś c iwo ś c i
elektry c znych, j aki e zacho dzą w p o żywkach h o dow-
lanych pod wpływem rozwoju mikroorgantzmów.
Mikroorga nlzmy p o dcz as wzro sfu p owo duj ą zmiany
przewodności elektrycznej układu (pozywka wraz
zmikroorgantzmam|),przekształcającpolisacharydy,
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Ryc. 2a. Wzrost Z. monocytogenes 38 w temp. 6oC
wg PMP70

Ryc. 2b. Wzrost Z. monocytogenes 38 w temp. 6oC
w badanej próbce
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Ryc. l a. Wzrost I. monocy,togenes 38 w temp. 3oC
wg PMP70
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Ryc. lb. WzrostZ. monocytogenes 38 w temp. 3'C
w badanej próbce
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Ryc.4a. WzrostZ. monocytogenes 38 w temp. l2"C
wg PMP70

Ryc.4b. WzrostL. monoq,togenes 38 w temp,12"C
w badanej próbce

ai,ułiĄ ĄoĘłć}*aea* iĄ B/cth cubvre k|li

LG

Ryc.3a. WzrostI.
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Ryc. 3b. Wzrost I. monocytogenes 38 w temp. 9oC
w badanej próbce
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Ryc. 5a. Wzrost L. monocytogenes38w temp. l5;C
wg PMP70

Ryc.5b. WzrostL. monoqłtogenes38 wtemp. 15oC
w badanej próbce
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Ryc. 6a. Wzrost Z. monoq)togenes 38 w temp. 20oC
wg PMP70
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Ryc. 6b. WzrostI. monocytogenes 38 w temp. 20"C
w badanej próbce
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kairtt r l ml mleka. W badaniach uzywano 20 - godzin-

- Ńurti L. monocytogenes 38 w bulionie odżywczym
rńogaconym LEB (Merck), ktorą inkubowano w temp.
37"C. Badanie próbek mleka w kierunku liczby komórek
przeprowadzono w dniu rvykonania dośrr-iadczenia orazpo
2,4,6,8,I0,12 i 14 dniach przechorłvw-ania w temp. 3, 6,
9,1ż,75 i 20'C. \\'poszczególn1.,ch okresach przechowy-
lvania (rznaczono licóękomórekL. monocytogenes w wy-
k^rlibrou anlm baktometrze @actometer M64-Biomerieux).
I}D analizl- §zrostu bakteńi w baktometrze wykorzystano
po4rię BHI @iomerieux). Analizowane próbki inkubo-
$atx) s,komorze baktometru w temp, 37oC.

Uzyskane wyniki w baktometrze po przekształceniu 1o-
garytmicznym porównano z wynikami uzyskanymi zapo-
mocąprogramu komputerowego Pathogen Modeling Prog-
ram J.0 (PMP70), (US Department of Agriculture-Agri-
cultural Research Service USDA-ARS, Eastern Regional
Research Center (ERRC), Wyndmoor, Pennsylvania, USA).
Program został opracowany na podstawie analiz wzrostu
L. monocytogenes lzyskanych na podłożach mikrobiolo-
gicznych. W programie ustalono porównlrvalne warunki
(ino culum, temperatura przechowlrvania, aktywność wody)
do panujących w założonych badaniach (http://www.
ars errc. gov/mfs/PATHOGEN. HTM),

Wyniki i omówienie

Na rycinach (ryc. 1a-6b) przedstawiono średnie
wartości liczby bakterii w poszczegóInych temperatu-
rachprzechowyvvania. Porównany zostń wnost L. mo-
nocytogenes w symulowanych warunkach określonych
w programie komputerowym PMP70 z badaniam1
w których do określenialiczby Listeria monocytoge-
n e s 3 8 wykorzy stan o lr ządzenie B actome ter M6 4,

Uzyskane wyniki badań nie osiągnęły w żadnym
przypadku w końcowych dniach przechowywania licz-
by komórek odczytanych w programie komputerowym.
Potwierdza to fakt, że wzrost bakterii na wyselekcjo-
nowanychpodłożachmikrobiologtcznych(wykorzys-
tanych do stworzenia PMP70) różni się od wzrostu
Ęch samych bakterii na podłozu, jakim jest sam pro-
dukt zywnościowy (mleko). Najbardziej intensywny
w zr ost L. mo no cy t o g en e s 3 8 w przechowywaqm mle-
ku obserwowano w temperaturach 12 i2O'C (ryc,4b
i 6b), i ich krzywe wzrostu byĘ bardzo zblizone do
uzyskanych w PMP70 (ryc. 4ai 6a). Zaobserwowane
w temp. 12,15 izO"C (ryc.4b,5b, 6b) zahamowanie
wzrostu bakterii potwierdza jej psychrotrofowość, co
stwierdzono w temp. 3, 6 i 9oC, w których krzywe
wzrostudoczasuzakohczeniaprzechowywaniautrry-
mywały stĄpoziom (ryc. lb,2b,3b).

Wiele czynników związanych z bywnością takich
jak dostępność składników pokarmowych, czynniki
anĘ-mikrobiologiczne, wpĘw mikrofl ory towarzyszą-
cej nie jest uwzględnianych w modelach konstruowa-
nych na podstawie doświadczeń wykonanych na pod-
łożach mikrobiolo gicznych (7).

Zatrucię pokarmowe lub niekorzystny wpĘw na
organizm człowieka w wyniku spozycia Listeria mo-
nocytogenes w zywności zachodzi wówczas, gdy jej
Iiczba wynosi około log 4 Qtk.lg) (5) Zdolnośó tego
patogenu do wzrostu tprzetywalności w różnych tem-
perafurach w mleku wskazuje na jego ntebezpteczny
charakter i mozliwość długiego przetrwania w czasie
przechowywania (11).

Omawiane wyniki badafi wskazuj ą na koniecznośó
prowadz en ia analiz na pro dukt ach żywnoś c i owych,
a nie na płynnych pozywkach mikrobiologicznych.
Mogą one posłuzyć do tworzenia modeli w mikrobio-
logii prognostyczrrej, która staje slęnarzędziem roz-
woju produktów zywnościowych. Wykorzystując opra-
cowane modele w przemyśle spozywczym można
szybko zmo dyfi kować istniej ące rec epfury zan:rm zo -
stanąprzeprowadzone kosztowne badania laboratoryj -
ne lub uruchomiona zostanie produkcja nowego pro-
duktu.
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