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Niezależnie od gatunku zwterząt bezpośrednio po
uboju następuje szybki spadek pH w mięśniach spo-
wodowany ich zakwaszęnięm, U kurcząt brojlerów
w oparciu o przebieg spadku pH (określany za pomo-
cą pomiaru pH, w 15 minucię po uboju) stosuje się
podział mięsa ńa trzy podstawow e rodzaje ( 1 0, 1 8):
normalnę §), mięso PSE (pale, soft, exudative bla-
de, miękkie, cieknące) i DFD (dark, firm, dry - ciem-
ne, twarde, suche), które powinny rożntc się między
sobązarówno barwą jaki innymi cechami fizykoche-
mlczny m1 np. wielko ści ą wycieku c iep lne go czy ilo ś -

ciąwodywolnej. Jednak niektórzy autorzy (5, 17) wy-
dzielającrcdzaje mięsa na podstawie pomiaru pH, nie
uzy skaj ą wyr aźny ch r ó żntc w j ako ś c i mi ę dzy p o szcze -
gó lnymi r o dzaj ami mi ę s a. Zacho dzi wi ę c p otrz eb a lrry-
j aśnienia zaistniĄch rozbiężności w osiągany ch przez
różnych autorów wynikach oceny jakości mięsa kur-
cząt brojlerów.

W związku zpowyższym celem niniejszych badań
było zbadanle, czy mięso PSE, DFD i normalne wy-
dzielone tylko na podstawie pomiaru pH, rózni się
między sobąw innych cechach jakościowych w przy-
padku, gdy ich ocenę przeprowadza się dopiero po 24
godzinach od uboju.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na kurczętach brojlerach mie-

szańcach Hybro N w liczbie 156 osobnikow zreprezenta-
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cjąpłci jak 1 : l. Kurczęta poddano ubojowi w wieku oko-
ło 7 tygodni. Po uboju w czasie od 15 do 60 minut w odstę-
pach S-minutowych mierzono pH bezpośrednio w mięś-
niach piersiowych. Dodatkowo w 15 i 60 minucie zmie-
rzono temperaturę mięśni piersiowych. W pomieszczeniach
była temperatura 20oC. Tuszki przechowywano do następ-
nego dnia w tenrperatulze +6oC, Po ż4 godz. od uboju
zmięrzono ponownie pH mięśni piersiowych. Dalsze po-
stępowanie polegało na wycięciu i zmieleniu mięśni, w któ-
rych określano jasność barwy przy użyciu spektrofoto-
metru Spekol- 1 l (wg Rożyczki i wsp. 15); wodochłonność
jako ilość wody wolnej metodą Grau i Hamma (4) w mo-
dyfikacji Pohja i Niinivaary (1l); zdolność wiązania wody
po obróbce cieplnej w obecności NaCl metodą Klima
i Kopalowej (6); wyciek tetmiczny - wg Walczaka (19).

Na podstawie pomiaru pH w 15 minucie dokonano podzia-
łu mięsa na 3 rodzaje: DFD - pH > 6,4; N (normalne) - pH
od 5,8 do 6,3; PSE, pH < 5,7. Wymienionym rodzajom
mięsa przypisano pozostałe cechy jakościowe.

Dla uzyskanych wyników wyliczono waftości średnie
(Ą oraz odchylenia standardowe (s) i współczynnik zmien-
ności (V).

Ocenę wpłyrł.u czynnika doświadczalnego przeprowa-
dzono jednoczynnikową analiząwariancji w układzie or-
togonalnym przy p < 0,01 i p ' 0,05. lstotność róznic po-
między badanymi grupami oceniano testem Duncana.
Wszystkie wyliczenia statystyczne wykonano programem
statistica.
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Wyniki iomówienie
Na podstawie wyników pomiaru pH, i przyjętego

kryterium podziału stwierdzono. że spośród 156 tu-
szek do mięsa DFD zaliczono 27 , do mięsa normalne-
go 115 i do mięsa PSE 14 tuszek. Wyniki pomiarów
pH w czasie od 15 do 60 minuty i w czasie 24 godzin
po uboju zpodziałem na wymienione rodzaje mięsa
przedstawiono w tab. l. Stwierdzono, że rożnice w
wartoś ci ach pH między przyj ęĘmi Ępam i mi ę s a utr zy -
mywały się do 60 minuty pomiaru ibyły istotne staty-
stycznie (p < 0,01). Warto przy tymzwrocjc uwagę,
że w mięsie PSE gwałtowny spadek pH musiał nastą-
pić w czasie do 15 minuty pomiaru (5, 63), przyjml-
jąc przyżyciowe pH mięśni na poziomie około 7,0.
Spadek od 15 do 60 minuty był niewielki i wyniósł
tylko 0,1 jednostki (od 5,63 do 5,53). Potwierdza to
gwałtowny przebieg glikolizy poubojowej w pierw-
szych 15 minutach po uboju. Natomiast odwrotne zja-
wisko obsetwowano w mięsie DFD. W 15 minucie
pH stwierdzononapoziomie 6,50 aw 60 minucie 5,63.
W tym czasie nastąpił spadek o 0,87 jednostki.

Jak wynika z przedstawionych wyników podział
mięsa na mięso DFD, N i PSE na podstawie pomiaru
pH w 15 minucie dobrze róznicuje badany matęriałze
względu na przebieg poubojowe go zakwaszenia w cza-
sie do 60 minut po uboju i jest dobrym miernikiem
szybkości przebiegu poubojowej glikolizy. Natomiast
wyniki pomiaru pH przeprowadzone w tych samych
mięśniach po 24 godzinach po uboj u były bardzo zbli-
zone we wszystkich typach mięsa i mieściĘ się w gra-
nicach od 5,62 dla mięsa PSE,, poprz ęz 5,63 dla DFD
do 5,65 dla mięsa normalnego. Stąd też zakwaszenie
mięsa DFD i PSE było na tym samym poziomie, nie-
zależnie od typu spadku pH bezpośrednio po uboju.

Wyniki dotyczące temperatury tuszki i wybranych
cech jakościowych zostaĘ przedstawione w tab. 2.
Temperafura mięśni piersiowych w 15 minucie po ubo-
ju była zbliżona i wynosiła od 35,2oC w grupie tuszek
o mięsie normalnym,poprzez 35,SoC w grupie mięsa
PSE do 36,2oC w grupie zaliczonej do DFD, Podobne
prawidłowości stwierdzono dla temperatury mięśni w
60 minut po uboju.

Istotne zr ożnicow anie wpików stwierdzon o w przry -
padku barwy mięśni. Zgodnie zprzewidywaniami naj-
większą jasnością (29,9%) cechowało się mięso PSE.
Najciemniejsze natomiast było mięso normalne (27 ,9Yo),
a nie mięso DFD (28,1%).

W przypadku ilości wody wolnej i wycieku termicz-
ne go charakt ery ntj ący ch wo do chłonno ś ć mi ę s a zama-
czyła sięjedynie tendencja lepszej wodochłonności w
mięśniach DFD, gdyż brak było istotne go ztożnicow a-
nia tych cech między poszczególnymi rodzajami mięsa.

Ocena cechy ,,zdolność mięsa do wiązania wody"
(ZWW) także nie potwierdził a zr ożnicow anta poszcze-
gó lnych ro dzaj ów mi ę s a sp owo dowane go r ożnąszyb -
ko ścią przebiegu pouboj owe go zakw aszenia. Wy stą-
piła jedynie tendencja do gorszego wiązania wody
przęz mięso PSE (69,2o^). NajwyższąZWW stwier-
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Tab. l. pH mięśni piersiolvlch lv zależności od czasu po ubo-
ju(n:156,i+s)

się istotnic przy p < 0,0 l

Tab. 2. Cech1, j akościorve m ięsa kurcząt

Rodzaj mięsa

Tempe]alura
,l5 minut l o0 minut
po uboiu p0 uboju

JasnOść
balWy

/ó

Woda
w olna

Wyciek
le lm iczny

ZWW

1 3,9

2,8

20,1

9,7

21,6

,l5,0

3,4

22,7

7,3

26,7

14,1

2,5

17,0

1 0.8

22,1

2,9

,l3,1

1 6,7

28,0

23,4

2,9

12,Ą

17,5

30,2

23,5

3,4

,l4,5

19,0

74,5

15,9

21,3

46,1

,l 
08,6

78,9

1 9,3

24,5

49,8

134,3

69,2

18,3

26,4

44,2

Objaśnienie: a, b - istotność plzy p < 0,0l

dzono w mięsie normalnym (78,9%) i na średnim po-
ziomie w mięsie DFD (74,5oń),

Z go dnte z pr zew idyw ani am i p om i ar pH, dobr ze r o ż-
nicuje mięśnie piersiowe kurczątbrojlerów pod wzglę-
dem przebiegu poubojowego zakwaszenia mięśni bez-
pośrednio po uboju, tj. w czasie do 60 minut. Nie ma to
jednak odzwierciedlenia w ksztahowaniu się tempera-
tury mięśni w tym czasie. W mięsie zaliczonymdo PSE
można było spodziewać się wyższej temperatury mię-
śni zarówno w 15 jak i 60 minucie, poniewaz gwahow-
na glikoliza (typowa dla mięsa PSE) moze przyczynic
się do wzrostu temperafury mięsa. nawet powyżej 40'C
(8). Takie zjawisko obserwuje się w tuszach świńskich.
W niniejszych badaniach nie stwierdzono takiej prawi-
dłowości. Tuszki kurcząt w porównaniu zę świniami
char aktery zują s i ę n i ewi e l ką grub o ś c i ą w ars twy mi ę ś ni
piersiowych (zaledwie do kilku cenĘmetrów) i brakiem
powłoki tfuszczowej. W rezultacie spadek temperatury
do temperatury otoczenia następuje bardzo szybko.
Dowodem na to moze być temperafura mięśni stwier-
dzona w niniejszych badaniach. Nie wykazano bowiem
wyższej temperatury w grupie tuszek o mięsie PSE, cha-



rakteryzującym się gwahownym przebiegiem glikolizy
poubojowej.

Potwierdzeniem wpĘwu niskiego pH, i szybkiego
przebiegu glikolizy na jakość mięsa jest barwa mię-
śni. W mięsie PSE była najjaśniejsza. Jest to zgodne
z obserwacjami innych autorów (16). Zdaniem Kort-
za (8) rozjaśnienie barwy następuje na skutek nieod-
wracalnego procesu denaturacj i białek miofibrylar-
ny ch, a p óźniej w wyż sz ej temp eratur ze s arkoplazma-
tycznych, a więc i barwników mięsa (hemoglobina
i mioglobina) podwpĘrvem gwałtownej glikolizy. Stąd
tęż nię obserwuje się zmian w barwie także przy po-
mlarze po 24 godzinach po uboju ptaków. W przypad-
ku innych badanych cech dalej posunięte procesy doj-
r zew anla mię s a niweluj ą różni c e spowo dowane takim
przebiegiem pouboj owej glikolizy.

Zaskoczęniem było kształtowanie się pH mięśni po
upływie 24 godzinpo uboju. Spodziewano się, ze mię-
so DFD będzie charakteryzowało się wyższymi war-
tościami pH niz mięso normalne i PSE (10). Jednak
średnie pH we wszystkich rodzajach mięsa było zbli-
zone. Nalezy prry Ęmnvrócić uwagę na fakt, żew gru-
pie mięsa PSE nastąpił nawet wzrost pH z 5,53 w 60
minucie do 5,62po24 godzinach, Może to świadczyć
o innym przebiegu procesu dojrzewania mięsa w tej
grupie, o bardziej zaawansowanej proteolizie białek
i uwolnieniu się związków neutralizuj ących kwas mle-
kowy. W mięśniach piersiowych mięsa PSE pH zbli-
żone do pH końcowego na poziomie 5,6-5,8, a czasa-
mi nawet około 5,0, zostało osiągnięte jużw 60 minu-
cie po uboju. Jest zgodne z wynikami innych autorów
(2, 3, 13). P rzy takniskim pH uruchamiane są procesy
doj rzewania mię sa, bowiem środowisko kwaśne sprzy -
ja aktyłvności enzymów odpowiedzialnych za prote-
olizę białek (14). Można się więc spodziewać, że w
mię śni ach o niższym pH końc owym proc e s doj rzewa-
nia mięsa zachodzi szybciej i niweĘe w pewnym sen-
sie skutki przyspieszonej glikolizy. Potwierdzęniem
powyższego rozumowania sąwyniki osiągnięte w pró-
bie na określenie ilości wody wolnej i wycieku ter-
micznego. W mięsie PSE wyniki był bardzo zbliżo-
ne do tych, jakie stwierdzono w mięsie normalnym.
Uzyskane wyniki s ą p otwi erd zęniem wyników b adań
przeprowadzonych na świniach, w których wykaza-
no, że właśnie pH końcowe mięsa w istotny sposób
determinuj e j ego wodochłonność oraz utrzymanie j ego
jakości i struktury (I,7,9,12).

O siągnięte wyniki są potwierd zeniem badai Szał-
kowskiej i Mellera (I7) oraz Jakubowskiej i wsp. (5),
ktorzy ocenę jakości mięsa przeprowadzali w czasie
24 godzinpo uboju iktorzy nie uzyskali wyraźnej ko-
relacji między jakościąmięsa a wynikami pomiaru pH,.
W y r aźną w sp ółzależno ś ć uzy skuj e s i ę w ówc zas, gdy
pomiary jakości mięsa przeprowadza się w czasie do
6 godzin (16, 18). Wynika stąd, że w czasie między
6 a24 godzinązachodzi w mięsie szereg różnych pro-
cesów rzutujących na końcowąjakość mięsa. Jednak
za określeniem cech jakości mięsa po upĘrnlie 24 go-

dzinpo uboju przemawia fakt,że do konsumenta mię-
so dociera najczęściej dopiero na drugi dzięń, albo
ipóźniej. Wydaje się więc, żetakt czas wykonywania
oznaczęńfi zykochemicznych j est lepszym odzwiercie-
dleniem stanu mięsa oferowanego w sprzedaży.

Z przedstawionych danych w tab, 2 wyntka także,
że mięso zaliczonę na podstawie pH, do DFD pod
względem takich cech jakościowych jak pH po 24
godzinach(końcowe), jasnośó barwy i ZWW nie speł-
nia warunków mięsa DFD, ponieważ nie charaktery-
zuje się aniwyższym pH końcowym ani ciemniejszą
barwą czy też wyższą zdolnością wlązania wody
(ZWW) w porównaniu do mięsa normalnego. Cechy
te kwalifikujątenrodzaj mięsa do mięsa normalnego.

W podsumowaniu możnastwierdzić, że pomiar pH,
dobrzerożnicujemięśniepiersioweklrczątbrojlerów
p o d względem przeb ie gu p oub oj owe go zakw aszenia
mięśni bezpośrednio po uboju, tj.w czasię do 60 mi-
nut, Natomiast o końcowej jakości mięsa, a więc w
chwili dotarcia do konsumenta(24 godziny) decydują
także procesy dojrzewania i pomiar pH, nie jest wy-
starczającym kryterium do oceny jakości mięsa, po-
nięważ poszczegolne rodzaje mięsa nie różnią się mię-
dzy sobąjakością (poza barwąmięsa PSE).
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