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Summary .:

The aim of the test was to assess the dangers connected with vacuum and non-vacuum Packaging of 'lactic acid

cheese during r,efiigeration. The tests covered samples of airtight and non-air-tight Packed lactic acid cheese;'l

The active acidity (pH) as well as the amount of yeast, enterococci, staphyloc"occi- una Escherichia coli'rvere

measured.
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systemu pakowania
W ocenie trwałości kwasowych serów twarogowych wość w stosunku do pary wodnej pozostającą na po-

ziomie ż-3 glm2x24 godz. Laminat typu cryovac jest

warunkach temperatury chłodniczej .

Jakość mikróbiolo glczna serów twarogowych do-

cierających do konsumenta pod koniec okresu przy-



datności do spożycia zależy jednak nie tylko od ro-
dzaju zastosowanego opakowania i systemu pakowa-
nia, ale także odwaruŃów stymulowanych sposobem
przechowywania produktów (1 6, 1 7).

Celem badań była ocena,. a) zagrożeń mikrobiolo-
gicznych w czasie przechowywania twarogów pako-
wanych systemem prózniowym ibezpróżniowym w
okresie ustalonej przez producenta tch przydatności
spożywczej, b) wpływu integralności opakowania na
j akość mikrobiolo gicznąbadanych twarogów

Matetiał imetody
Badaniom poddano 20 partii twarogów pochodzących z

dwóch zal<ładów mleczarskich. Dziesięć partii stanowiły
twarogi pakowane systemem prózniowymw folie PA1PEz
zakładumleczarskiego L, 10 pozostałych partii to twarogi
pakowane systemem bezprożniowym w folie typu cryovac
C. Badania mikrobiologiczne wykonywano w dniu zakupu
orazpo'7 i 14 dniach przechowywania twarogów w temp.

6-8,C.
Zkażdel partii twarogu pobierano losowo próbki w po-

staci kostek lub klinków. Ogołem badaniom poddano 100

probek. Jednąkostkę lub klinek zkażdej parlii badano w
dniu zakupu, a pozostałe cztery po 7 t 14 dniach przecho-
wywania chłodniczego, próbki z każdej badanej parlii re-
prezentowały produkty pakowane hermetycznie i pocho-
dzące z opakowań nieszczelnych. Materiał do posiewów
pobierano zpowierzchniowej warstwy produktu, ze wszyst-
kich powierzchni twarogu mających styk z opakowaniem.
Rozszczelnienie opakowań uzyskiwano poprzęz rozcięcie
jałowym skalpelem opakowania na długości 2 cm.

W badanym materiale oznaczano,. kwasowość czynrrą
(pH), liczbę grzybów, enterokoków, gronkowców i pałe-
czek E. coJi oraz obecność enterotoksyny gronkowcowej,
Przeprowadzono także diagnostykę gatunkową drożdży t
enterokoków.

Do badań pobierano próbki twarogu o masie 20 g i roz-
cieńczano w 1B0 cm3 roztwotu cytrynianu sodowego, dal-
sze rozcieńczenia wykonywano stosując płyn ftzjo|ogicz-
ny z peptonem. Z każdego rozcteiczenia posiewano po 1

cm3 materiału badanego na płytki Petriego i zalewano od-
powiedniąpożywką(9, 10). Liczbę drożdży oznaczano na
pozywce YGC z chloramfenikolem firmy Merck po inku-
bacjt przez 96 godzin w temperaturze ż5"C zgodnie z PN
(1 1). Liczbę enterokoków oznaczano na pozywce D - coc-
cosel, a liczbę E. co]i na chromogennej pożywce Coli ID
(I3,14 w modyfikacji własnej). Oba rodzaje bakterii inku-
bowano przez48 godzin w temperaturze 37oC. Liczbę gron-

kowców oznaQzano na podłozu Baird-Parkera RPF po 48
godzinnej inkubacji w temp. 31"C (I2).

Obecność enterotoksyny gronkowcowej oznaczano me-
to dą immuno enzymatyc zną za p omo c ą Mini -Vi das f,rrmy

bioMerieux. Oznaczenia enterotoksyny dokonywano po
ekstrakcji badanego materiału za pomocąbuforu wchodzą-
cego w skład zestawu. Materiał homogenizowano i po ter-
micznej inaktywacji fosfatazy alkalicznej 0,5 cm3 supema-
tantu nanoszono na pasek testowy vządzenia.

Za wy ntk dodatni oznaczĄący ob ecno ś ć enterotoksyny
w badanej próbce twarogu uznawano wartość przekracza-
jącą 13 jednostek.

Określenie gatunku wyizolowanych drożdży przeprowa-
dzono po ich inkubacji na płynnej pozywce BBL, podłozu
agaTowym z krwią i podłożu Saburauda. Identyfikacji ga-

tunkowej dokonywano za pomocą ATB Expresion. Diagno-
stykę gatunkową enterokoków przeprowadzano rownież
zestawem ATB Expresion przy zastosowaniu paska Rapid
ID 32 Strep (BioMerieux) i inkubacji w 30'C przez6 godz-

Uzyskane wyniki poddano anallzie statystycznej za po-

mocąprogramu statystycznego Statistica version 5. W celu
oceny istotności różnic między liczebnością populacji lv
czasie przechowywania twarogu wykorzystano test Hote-

linga i test T. Wyznaczono równiez współczynnik korela-
cji Pearsona przy określonym poziomie istotności w celu

oceny siły związku między systemem pakowania i herme-
tyką a jakością mikrobiologiczną produktów po określo-
nym czasie przechowywania chłodni czego.

Wyniki iomówienie

Kwasowośó badanych twarogów w opakowaniu
próżniowym kształtowała się na poziomie od 4,9 w
dniu zakupu, kwasowośc twarogów pakowanychbez-
próżniowo w laminaĘtypu cryovac wykazywaławĘm
Ćzasl,e warto ś ć 4,7 5 . Z wcze śni ej s zy ch b adan wynika,
że pakowane próżniowo twarogi wykazują ziaczną
stabilizację kwasowości w czasie przechowywania
chłodniczego (16). W niniejszych badaniach,w przy-
padku twarogów pakowanychbezpróżniowo zaobser-
wowano mniejszy wzrost kwasowości po 7 dniach niż

dobna. Twaro gi p o cho dząc e z opakow ańpróżniowych
pozbawionych hermetyki w pierwszym tygodnlu prze-
chowywania wykazywały większy wzrost kwasowo-
ści niż twarogi pakowane bezpróżntowo. Jednakże pH
twarogów po 14 dniach przechowywania nie spadało
dla obu rodzajów opakowaniaponiżej wartości 4,55.

W dniu zakupu badane twarogi pochodzące z opa-
kowań hermetycznych wykazyw ały znaczne zantę -

czy szczenie mikrofl orą względnie beztlenową tj . en-

terokokami t drożdżami (tab. I,2). Liczba tych drob-
noustrojów kształtowała się na poziomie 103 do 105

jtW gw przypadku obu wymienionych grqp, przy czym
wyższy poziom początkow ego zakażenia entęrokoka-
mi wykazywały twarogi pakowane bezpróżniowo,
Stwierdzon o, że w przypadku serów pakowanych ptóż-
niowo następuje w czasie przechowywania intensyw-
ny ich wzrost. W czasie 7-dniowego przechowywania
twarogów odnotowano wzrost liczby paciorkowców
kałowych do 3,2x105 jtk/g. W systemie pakowania
próżniowego przechowywanie twarogu ptzęz dalsze
7 dni powodowało wzrost liczebności enterokoków,
podczas gdy w twarogach pakowanych w cryovac na-
stępował jej spadek (tab. 1,2). Po 14 dniach przecho-
wywania liczebności populacj i enterokoków, wzrastała
o dwa cykle logarytmiczne w twarogach pochodzących
z opakowań próżniowych, natomiast w twarogach pa-
kowanych bezpróżniowo dochodzlła do 1,0x 101jtk/g,



Tab. l. zmiany liczebności populacji drobnoustrojów w trvarogach pakowanych
systemem próŻniowym rv zależności od hermetyki opakowania i czasu przecho-

nież wysoką korelację mlędzy licz-
bą drożdży a hermetyką opakowań
ptzy bezpt ożniowym Systemie pako-
wania (r_, : 0.5242). W obu syste-
mach pakbwania obserwowano istot-
ne róznice między wzrostem Iiczby
drożdży w twarogach pakowanych
tym systemem a hermetyką opako-
wań (a < 0,05).

W badanych twarogach stwierdzo-
n
ob
.9

twarogów pakowanych bezpróżnio-
wo. Pozostałe gatunki, tj. C. quillier-
mondii, C. ]usitaniae i C. famata
występowały w twarogach pakowa-
nych w folie PA/PE.

obecność candida ]usitaniae w
twarogach świadczy o złej jakości
surowca stosowanego do wyrobu
twarogów, gdyż grzyb ten towarzy-

bę i skorę zwterząt hodowlanych.

lowana z twarogow pakowanych' '- -'- - 1 próżniowozasiedlaskóręipowietrze,
alę może niekiedy powodować schorzenia skóry (4).

Obecność obu drobnoustrojów w badanych twarogach

wylvania (jtk/g)

objaśnienia: a ś zależności od lrerrnetyki opal<owań w,

danlłn systerrrie p ą się istotnie \v zależności od systemu

pakorvania bezwz ań (a < 0,05)

Tab.2. zmiany liczebności populacji drobnoustrojów ly trłarogach pakorvanl,ch

s},stemem bezpróżniowym w zależności od hermetyki opakowania i czasu przecho-

wylvania (itk/g)

Najczęściej izolowanym z twarogów paciorkowcem
kałowym był Enterococcus faeca]is.

Ana|lza Śtatystyc"n a wykazała istotne statystycznie
rożnicemtędzy poziomem wzrostu enterokoków w obu

systemach pakowania. Stwierdzono istnienie słabej ko-
rÓlacji między systemem pakowania a liczbąenteroko-
kow po przechowlłv anluptzęz] i 14 dnt (r ,,: -0.ż437 .
I,u : -ó3594). Nie stwierdzono istnienia korelacji
ńiędzy wzrostem enterokoków w produkcie a hetme-
tyką opakowań przy bezprożntowym systemie pako-
wania. W prożniowym systemie pakowania stwierdzo-
ne korelacje były istotne na poziomie a<0,05.

Liczba drożdży w produktach pakowanych syste-
mem próżniowym t b ezpt óżntowym w ztastała w cza-
sie prŻechowywania chłodniczego i po 14 dniach osią-
gaŁi poziom 106 jtk w 1 gramie twarogów z wyjąt-
kiem produktów pocho dzących z hermetycznych opa-
kowań w laminat typu cryovac (tab,I,2).

Ana|tza statystyczna wykazała, ze średni wzrost
poziomu drożdży przy obu systemach pakowania był
istotny statystyczni e (cI < 0,05), po 7 dniach przecho-
wywania. Współczynnik korelacji wskazywał na sil-
ny zwtązekmiędzy systemem pakowania a liczebno-
śóiąpopula cji drożdĘ (r,": 0,8168). Stwierdzono rów-

0pakow ania

rOzhe rmetyzoWa ne

czas (dni)
I0 | 7 l 14
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E. coli
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Enterokoki

E, coli

G ronkowce

6,3x103

1 ,5x105

1 ,6x102

9,1x101

1 ,8x104a

7,0x103

9,0x100

3,5x103

8,2x1()sa

1 ,9xl ()a

0a

2,1x102

6,3 x1 05

1 ,5x103

1 ,6x102

9,1 x1 01

6,3x105

6,1x103

5,0x100

1,7x101

1,2x106

9,7 x1 03

0

5,6x102



twarogach pakowanych prózniowo początkow a licz-
ba gronkowców wynosiła średnio 5,4xI02 jtk/g, a w
twarogach pochodzących z opakow ańbezpr ożniowych
8,7x101 jtk/g (tab. 1, 2). W twarogach pakowanych
zarówno prózniowo jak i bezpróżniowo w opakowa-
nia hermeĘczne obserwowano wzrost gronkowców po
7 dniach przechowy,wania, natomiast ich spadek w
próbkach p o cho dzących z op akow an r ozhęrmeĘ zow a-
nych (tab. 1, 2). Jednakżę wzrostliczby gronkowców
w badanych twarogach nie był istotny statystycznie.

W twarogach uzyskiwanych z aktywnych szczepio-
nek gronkowc e nie znaj duj ą sp rzy j aj ący ch warunków
do rozwoju. Dynamika procesu wymierania tych drob-
noustrojów uzależntona jest od ich początkowej licz-
by i pH środowiska (8). Przeprowadzonebadaniawska-
zuj ą j e dnak żę na znaczeiri e op akowań i ich hermetyki
dla rozwoju gronkowców w przechow)Ąvanym produk-
c ie. Analiza staĘstyc z na w ykazała korel acj ę między
hermetyką opakowań a poziomem wzrostu gronkow-
ców w czasie przechowywania w obu systemach pa-
kowania.

Stwierdzono natomiast cji (r*,
: -0,1784 i f*u: -0,1392) llczby
gronkowców po 7 i 14 dn a sys-
temem pakowania produktów.

Uzyskane wyniki b adań własnych ró żni ą s i ę znacz-
nie od danych innych autorów (3,6,I7,18). Wynika
to z faktl, że ich badania dotyczyły przeważnie Bva-
rogów wytwarzanych w warunkach modelowychprzy
zastosowaniu nowych technologii produkcji, a takżę
produktów przechowywanych bez opakowań. Uzyska-
ne wyniki własne odbiegają również od danych dla
twarogów pakowanych w zmodyfikowanej atmosfe-
rze w opakowani a z tw orzyw sztuczny ch (6, 7 ).

W 8 partiach badanych twarogów pakowanychbez-
próżniowo i systemem próżniowym określono obec-
ność enterotoksyny gronkowcowej. Obecność toksy-
ny stwierdzono zaledwięw 4,5oń badanych twarogów,
ale wykryto jązarówno w twarogach pakowanych
próżniowo w folie PA/PE, jak i w twarogach pakowa-
nych bezpróżniowo. Nie stwierdzano obecności ente-
rotoksyny w produktach w dniu zakllpu, natomiast po
7 i14 dniachwykrywano jej obecność zarówno wtwa-
rogach opakowanych hermetycznie jak i z opakowań
rozhermetyzowanych (ryc. 1, 2). Stwierdzono spadek
|iczby prób ek zaw ier aj ących e nte ro toksynę gro nkow -
cowąpo 14 dniach dla twarogów pakowanychproż-
niowo i wzrost dla twarogów pakowanych systemem
b ezpr óżniowym. Uzyskane wyniki mo gą świ a dczy ć o
syntezie toksyny w twarogach, aczkolwiek dane pi-
śmiennictwa (19) nie potwierdzają że przechowywa-
ne twarogi mogą stanowić podłoż e sprzyjające wydzie-
laniu enterotoksyny do produktu. Jest tojednak zgod-
ne z tendencją rozwoju gronkowców stwierdzoną we
wcześniejszychbadaniach własnych (16) t z danymi
dotyczącymi uwarunkowań środowiskowych stymu-
Ę ących produkcj ę enterotoksyny gronkowcowej typu
A (1).

0714
czas (dni)

Ryc. 1. Odsetek próbek twarogów wykazujących obecność
enterotoksyny (pakowanie próżniowe)

o 
,ru3 1on,; 14

Ryc. 2. Odsetek próbek twarogów wykazujących obecność
enterotoksyny (pakowanie bezpróżniowe)

Róznice zaobserwowane w zachowaniu mikroflory
w twarogach pakowanych prózniowo i bezpróżniowo
wynikaj ą prawdop odobnte z warunków p anuj ących w
przestrzentmiędzy powierzchnią twarogu i wewnętrz-
ną stroną stosowanego opakowania. Pakowanie próż-
niowe powoduje, że przestrzeń między powierzchnią
produktu a powierzchnią opakowania jest ograniczo-
na i możliwości rozwoju znajduje mikroflora zdolna
do wzrosfu w warunkach mikroaerofilnych.

W świetle polskich wymagań mikrobiolo glczny ch
dla serów twarogowych (15) badane twarogi nie po-
winny posiadać tak długiego terminu przydatności do
spożycia ponieważ już w dniu zakupu liczby drożdży
w 1 g produktu przeWacza dopuszcza|ną normę. Ba-
dane twaro gi zawterałv ponadto gronkowce ipałeczkt
E. co]iw 1 gproduktu.

Przeprowa dzone badania wskazuj ą na koniecznośc
skrócenia czasu przechowywania twarogów pakowa-
nych systemem próżniowymz uwagi naznaczny toz-
wój enterokoków i względnie patogennych grzybów.
Skrócenie okresu przechowywania twarogów w wa-
runkach chło dniczy ch pr zy obu systemach p akowania
produktów jest równie ż zasadnę ze względu na obec-
ność i metabolizm gronkowców Wyniki uzyskane dla
twaro gów pochodząc y ch z opakowań pozbawionych
szczelności wskazuj ą natomiast na konieczność zwra-
cania uwagi na integralność opakowania w przypadku
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stosowania do twarogów pakowanta zarówno prożnio-
wego j ak i bezprożniowego.

Wnioski

1, Mikrobio Io giczna j ako ś ć twaro gów prze chowy-
wanych przez okres przydatności do spożycia w wa-
runkach chłodniczych jest ztóżntcowana w zależno-
ści od systemupakowania i integralności stosowanych
opakowań,

2. Brak hermetyki opakowania powoduje, że twa-
rogi pakowane systemem próżniowym wykazlĄągor-
s zą j ako ś ć mikrobiolo gtczną p o d konie c okre su przy-
datno ś ci do sp ożyci a ntż tw ar ogi pakowan e b ezpr óż-
niowo.

3. Przechowyr;vanie twarogów w warunkach chłod-
z dni możę obntżac bez-
p ględu na pojawianie się
y Obecność enterotoksy-

ny w twarogach nie jest zależna odrodzaju opakowa-
nia, systemu pakowania, Iecz od czasuprzechowywa-
nia produktu w warunkach chłodniczych.

4. Wśród mikroflory dominującej w przechowywa-
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drożdże oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 25'C

12 Potska Nornra PN-93/A-86034/13 Mleko i przetwory mleczarskie, Staphy-

lococcus aureus wykrywanie obecności, oznaczante najbardziej prawdo-

po<lobnej liczby (NPL), oznaczantę m etodą płytkową

13.Polska Norma PN-93/A-86034/08 Mleko i przetwory nleczarskie Badania

mikrobiologiczne. Bakterie z grupy coli wykrywanie obecności, ozl7acza-

nie najbardziej prawrlopodobnej liczby (NPL) i oznaczanie liczby metodą

pĘtkową
14 Polska Norma PN-93/A-86034/]0 Mleko i przetwory nrleczarskie Badania

mikrobiologiczne. Enterokoki wykrywanie obecności, oznaczanie |iczby

metodą płytkową.

l5. Polska Norma PN-91/A-86300 M]eko i przetwory mleczarskie. Sery twaro-

gowe niedojruewające
16 Steilka I.. Stankiewjcz,l: Mat. Konf. Nauk PTTŻ Zartteczyszczenia che-

miczne i fizyczne żywności Analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego

Warszawa 1999. s l95
l7 Śmjetana Z., Świgoń J., Szpendowskl ],, Bochdziewjcz K,, Derengiewicz

[Ł: Propozycja techniczno-technologiczna produkcji serów twarogowych

Mat VI Sesji Nauk. Postęp w technologii, technice i organizacji Mleczar-

strł,a, Olsztyn 1997, s 198-200.

]8.Śnlietana Z., Derengiewicz W, ]ankowskj A, Wojdyński Z: Nowa technika

i tecl-rnologia produl<cji twarogów, Przegl Mlecz l998, s, 288-292,

\9 Vernozy-Rozand C., Mayand A , Mazuy C., Delignette-Mtlller M- L, Jau-

belt G., Prin G., Lapeyre C., Yves R: Behavior and enterotoxin productjon

by Staphylococcus auretls cluring the manulacture and ripening oiraw goats'

milk lactic cheeses J Dairy Res ]998, 65, s 273-28
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SUTER C., MULLER-DOBLIES U. U., HATT J.
M., DEPLAZES P.: Zapobieganie i leczenie fenben-
dazolem zar^żenia wywołanego u królików przez

cuniculi. (Prevention and treat-
litozoon cuniculi infection in rab-

bits with fenbendazole). Vet, Rec. 148, 478-480,200I
(1 5)

Encephali tozoon cunicu]j rnoże wywołaó u królików infekcję bezobjawową

utrzymującą się latami Jawna postać choroby występuje sporadycznie, nieza-

leżnie od wieku i płci królików Fenbendazol w dawce 20 mg/kg masy ciała

zastosowano profilaktycznie przez okres 7 dni przed zakażeniem oraz |eczni,

czo do 2l <1nia po zakażeniu eksperymentalnym królików dawką wynoszącą

106 spor E cunictth. Badaniom poddano 8 królików w wieku 4-7 miesięcy o

masie 2,5-3,5 kg. Krew do badań pobierano z żyły usznej raz w tygodniu, a

kóliki zabito po 6 miesiącaclr. Króliki otrzymujące fenbendazol były serone-

gatywne do 120 dnia po zakażenil. Nie izo]owano od nich E cuniculi z mózgll,

W grupie kontrolnej przeciwciała dla E. cunicu}i pojawiały się pomiędzy 23 i

40 dniem po zakażeniu. Od'7 z 9 królików z grupy kontrolnej wyosobniono z

mózgu E, cunjcu]i. 
G.

BAKER S. E., BASHIRUDDIN J. B., AYLING R.
D., NICHOLAS R. A. J.; Molekularne metody wy-
krywania Mycoplasma conjunctivae a owiec w An-
g|Ii z zakaźnym zapaleniem rogówki i spojówek.
(Molecular detection of Mycoplasma conjunctivae
in English sheep affected by infectious keratocon-
junctivitis). Vet. Rec. 148, 240-24I,2001 (8)

Zakażne zapalenie rogórvki i spojówek (IKC) występuje u małych przeżu-

waczy i dotyczy jednej lub obydrvu gałek ocznych U owiec IKC wywołuje

najczęściej Mycoplałna conjunctivae, a ponadto Chlamydia sp , i Ricktettsia

sp Badania wymazów z worka spojówkou,ego owiec dotyczyły ustalenia przy-

czyny IKC, Z 4 z 39 wymazów z worka spojówkowego wyizolowano M, con-

junctivae Osad z hodowli płynnej badano dodatkowo techniką PCR, Charakte-

rystyczne DNA dla M. conjunctivae stwierdzono q, 8 na 39 badanych wyma-

zów W stadzie z klinicznymi objawami lKC obecność M. conjunctivaepo-

twieldzono zatówno badaniem hodowlanym jak i techniką PCR, Ponadto u 4

owiec, tt których nie występowały objawy IKC wykazano też, obecność M, con-

junctivae. Nosicie]stwo M. conjarctivae wykrywano częściej testem PCR anj-

żeli metodami hodowlanymi. 
G.


