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Mateliał imetody

Badania przeprowadzano na dwóch rodzajach dostęp-
nych w sprzedaży detalicznej serów: serze podpuszczko-

il.1:JJ"T-
8, PlS nr 98,

IS rrr 95, które pochodzlĘ z kolekcji Państwowego Insty-
tutu Weterynarii w Puławach. Inoculum przygotow},wano
z 24 godzinnych hodowli w bulionie TSB (Oxoid), inku-
bowanych w temp. 30'C. Probki obu rodzajów scra, o ma-



sie 10 g, umieszczano w opakowaniach o różnych właści-
wościach barierowych. ByĘ to torebki z folii polietyleno-
wej (PE) i poliamidowo-polieĘlenowej (PA/PE) oraz toreb-
ki, których dolna warstwa rłykonana była z folii poliamid-
polieĘlen-aluminium (PA/PE/AI), a górna z folii poliamid-
polieĘlen. Wynienione materiĄ opakowaniowe sądopusz-
czone do kontaktu z żyrvnością i należądo najczęściej lvy-
korzystyw anych w kraj owym przemyśle spozywc zym.

Następnie próbki zakażano mieszaniną hodowli bulio-
nowych A. hydrophlJaw |iczbie zapewniającej koncentra-
cję bakterii o poziomie ok. l07 komórek w 1 g. Po zamknię-
ciu prózniowyn (Vacum Verpackungs Maschinen 1000)
próbki serów przechowywano w temp. 4oC przez 24 go-
dztny, po czym naprotnieniowywano za pomocą żródła
kobaltowego (moc dawki 43 Gy/min.), w temperaturze oto-
czenta (ok. 20"C). Stosowano wzrastające dawki promie-
niowania gam]na od 0 do 750 Gy, Po napromieniowaniu w
poszczególnych próbkach określano liczbę A. hydrophila,
stosując pożyvkę selektywnąstałąRyan (Oxoid) oraz ogól-
ną liczbę drobnoustrojów tlenowych, zgodnie z Polską
Normą PN-93A-86034104, uźywając pożyłvki agarowej z
rllekiem odthlszczonym (13, l4). Wszystkie posiewy in-
kubowano w temp. 30"C przez12 godziny. Przed wykona-
niem obliczeń statystycznych wyniki badań poddano trans-
formacji logarytmicznej. Określenie dawki promi eniowa-
nia D,n (dawka powodująca redukcję bakterii o jeden cyl<l
logarytmiczny) obliczano metodą regresji liniowej. Istot-
nośc wpłyrlvu promieniowanl,a oraz rodzaju opakowania na
Iiczbę A. hydrophila i mikroflory towarzyszącej określano
na podstawie analizy wariancji. W poszczególnych warian-
tach doświadczenia obliczano również l<orelację między
liczbą bakterii i dawką promieniowania. Do obliczeń wy-
korzystyłv,ano statystyczny program komputerowy SPSS for
Windows (wersja 10,0.7).

Wyniki iomówienie
Na podstawie wyników zamięszczonych na ryc. 1

można stwierdzić, ze napromieniowanie próbek sera
gouda powodowało systematy cznąI proporcjonalną do
dawki redukcję Itczby A. hydrophila,przy c^Jmzakres
tej redukcji byłlzależniony od rodzajuuĘtego opako-
wania. Promieniowanie wywierało wyraźnie słabszy
wpb,w na ogólną liczbę bakterii, co świadczy o Ęm, że
mikroflora naturalnie występująca w serze gouda jest
bardziej radioopornantż A. hydrophila (ryc. 1).Anali-
za wariancji wykazała, że zarówno

op akow ań wyj aśni ć mo żna r o żną pr zępulszczalno ś c i ą
dla tlenu poszczegóInych materiałów. Od dawna wia-
domo, że w miarę wzrostu poziomu tlenu w napro-
mieniowywanym produkcie w zr asta Iiczba wolnych
rodników tlenowych, które uszka dzająDNA bakterii,
doprowadzaj ąc do ich śmierci. Naj większ ą pT zępusz-
czalnością dla tlenu cechuje się folia polieĘlenowa,
mniejsząfolia PA/PE i największąfolia PA/PE/AI. Wy-
s tępuj e zatem vłyr aźny zw tązek p omi ę dzy b ari ero wo -
ścią opakowań i obserwowanymi efektami bakterio-
bój czymi promieniowania j onizuj ącego.

Wyniki doĘczące wpĘ-wu promieniowania jonizu-
jącego naliczbę A. hydrophilaoraz ogolnąliczbę bak-
terii tlenowych w serze twarogowym (ryc. 2, tab. 1

i 2) w zasadzie potwierdzają opisane powyżej prawi-
dłowości. Na uwagę zasługuje jednak znacznię więk-
sza wrńIiwość na promieniowanie jonizujące bakte-
rii w serze twarogowym. Znaczącąredukcję A. hydro-
phila (o ok. 4 cykle logarytmiczne) obserwowano w
serze twarogowym (opakowanie PE) już po dawce 100
Gy, natomiast w serze podpuszczko!\rym dojrzewają-
cym podobnąredukcję stwierdzano dopiero po dawce
750 Gy (ryc. 1 i 2). Obserwowane różnice mozna wy-
jaśnić rożnym stopniem uwodnienia obu produktów.
Wiadomo, że im wyższa jest zawartość wody, tym
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Ryc. 1. Wpływ promieniolvania jonizującego na liczbę Aero-
monas hydrophilu oraz ogólną liczbę drobnoustrojów tleno-
wych (OLDT) w serze dojrzewającym gouda
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dawka promieniowanta, jak l rodzaj
opakowania wywierĄ statystycznie
istotny wpĘrv na liczbę bakterii (p <
0,01). Istofira statystycznie była rów-
nież tnterakcja obu wymienionych
czynników (tab.2), Wartości D,n dla
A. hydrophila w próbkach sera pod-
puszczkowego dojrzewającego
umieszczonych w odpowietrzonych
opakowaniach foliowych (PE, PA,/PE,
PAiPE/A1) wynosiły, odpowiednio :

204 Gy,208 Gy i 238 Gy (ab. 1). Wy-
daje się, żę różnice w radiooporności

Tab. 1. Radiooporność bakterii (wartość D,,,) * serach pakowanych próżniowo

bakterii spowodowane wpływem Objaśnienie: * - istotnośc przy p < 0,01
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Ryc. 2. Wpływ promieniowania jonizującego na liczbę Aero-
monas hytlrophita oraz ogólną liczbę drobnoustrojów tleno-
wych (OLDT) w serze twarogowym

Tab. 2. Ocena istotności wpłl,wu promieniowania i rodzaju
opakowania na liczbę bakterii w badanych serach na podsta-
wie analizy wariancji (wartości F)
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nie PA/PE/AI) .W serze twarogo\\rymwartości 6D dla

jące, zbltżoną do wrażliwości atogen-
n}ch jak L. monoc7togenes, oraz C.
jejuni (4, I0-I2, 1 8, 19).

Wnioski

Wo niska, przy czym
wanie w zależności od
oraz rodzaju stosowa-

nych opakowań; dawki promieniowania jonizuj ącego
niezbędne do redukcji A. hydrophila o 6 cykli loga-
rytmicznych (6 serze
podpuszczkowy owln-
ny wynosic od serze
twarogowymod0,22 do 0,43 kGy.
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Objaśnienie: * - istotność przy p < 0,01

krańcowo stopniem uwodnienia. Ser twarogory za-
więrał ok, 80% wody, natomiast ser podpuszczkory

7I Gy (opakowanie PłPE/Al.).
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