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Summary

The aim of the study was to determine the effect of ultra high-pressure treatment on the survival of
A. hydrophila in sliced, vacuum-packaged, Gouda type hard cheese.

samples of,ripened hard cheese were:p_laced in commercially used polyamide-polyethyleńe bags, inoculated
with A. hydróplhila and vacuum-sealed; The samples rłere exposed to high hydrostatic pressure of 100, 200,
300 MPa for 5' 10 and 15 min at an ambient temperature. The nuńber of surviving A. hydrophila and Aerobic
Plate Counts (APC) were determined. The bacterial counts were transformed into logarithms. D-values (time
required for a decimal reduction of A. hydrophila at a given pressure) were calculated by means of the linear
regression method. It was determined that the application of high hydrostatic pressure could be an effective
way to inactivate A. hydrophila in ripened cheese. The reduction of A. hydrophila in samples of cheese by 6 log
cycles can be achieved by using 300 MPa for 14.58 min. A. hydrophila is much more sensitive to high pressure
than the nafural microflora of ripened Gouda-type hard cheese.
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Aeromonas hydrophila należy do bakterii psychro- sce i dostępnych w sprzedaży detalicznej nie stwier-
trofowych, względnych beztlenowców, rozwijających dzali występowania w nichl. hydrophila (7). Do wtór-
się w tempęratutze od 5oC do 42oC, tolerujących pH nych zakażeń A, hydrophila sera podpuszczkowego
od4,0do 10,0.WostatnichlatachA.hydrophilazaliczo- dojrzewającego moze jednak dochodzić po zabiegu
no do drobnoustrojów chorobotwórczych, które mogą prawidłowo przeprowadzonej pasteryzacji mleka uzy-
namnażać się w różnych produktach spożywczych tego do produkcji serów, najczęściej podczas ich por-
przechowywanych w niskiej temperaturze) przy nte- cjowania, plasterkowania lub pakowania.
wielkim dostępie tlenu (4, 8,24). Będąc organizmem Niekonwencjonalną metodą utrwalania zywności,
związanym ze środowiskiem wodnym, A. hydrophila opartą na nietermicznym niszczeniu drobnoustrojów,
stanowi częstą przyczynę zakażęnta ryb, krabów jest stosowanie wysokiego ciśnienia hydrostatyczne-
i ostryg (I,3,4,16,I7).Izolowano jąrowniez zmle- go,określanegowpiśmiennictwieangielskojęzycznym
ka i przetworów mlec znych (9, 12, 16, I7 , 24) oraz jako UHP (Ultra High Pressure). Meto da ta została
z mięsa zwierzątrzeżnych (4, I7 , l 8, 25). Coraz częst- zastosowana w skali przemysłowej dopiero w 1991 r.

sze stają się zatrucia pokarmowe o charakterze zabl- w Japonii. W ostatnich latach w wielu krajach, rów-
rzeń jelitowych (gastroenteritis), wywoĘ.wanę przez niez w Polsce, podejmowane sąbadania nad corazszeT-
Aeromonas hydrophila (3, 8, 9, 24), mające związek szym wykorzystaniem wysokiego ciśnienia hydrosta-
z aorazpowszechniejszym przechowywaniem żywnoś- tycznego w przemyśle spozyłvczym, w celu poprawy
ci w warunkach chłodniczych, stosowaniem opako- jakości i trwałości przetworów mięsnych, mlecznych,
wańpróżniowych oraztęndęncjądo obniżaniapozio- rybnych, owocowych iwarrywnych(10, 11, 13-15, 18,

mu soli kuchennej, jak również azotanów l azotynow 23,25), Metoda tamożębyc,między innymi, przydat-
w przetworach mięsnych. Dodatkowo występowaniu na do dekontaminacji produktów w hermetycznych,
zachorowań sprzyja spozywanie żywności minimal- elasĘcznych opakowaniach, zakażanychdrobnoustro-
nie przetworzonej,niekiedy surowej lub niedostatecz- jami podczas zabiegów i operacji technologicznych
nie ogrzewanej (4, 5,27), Autorzy nielicznych publi- przeprowadzanychpo obróbce termicznej, np. porcjo-
kacji na temat jakości mikrobiolo gicznej serów pod- wania lub plasterkowania (23). W badaniach własnych
puszczkowychdojrzewającychprodukowanychwPol- stwierdzono, że zastosowanie wysokiego ciśnienia



hydrostatyc znęgo przy parametrach niezbędnych do
redukcji o 6 cykli logarytmicznychL. monocytogenes
nie wywoĘwało występowania zmianorganoleptycz-
nych w próbkach peklowanej i pastery zowanej szynki
oraz serów dojrzewających pakowanych prózniowo
(2I,22).

Celem badań było określenie możliwości wykorzys-
tania wysokiego ciśnienia hydrostatycznego do inak-
tywacji Aeromonas hydrophila w serze podpuszczko-
wym dojrzewającym typu gouda, plasterkowanym,
a następnie pakowanym próżniowo.

Matefiał imetody
Materiałem do badań był ser podpuszczkowy dojrzewa-

jący, twardy typu gouda, dostępny w sprzedaży detalicz-
nej. Do zakażania próbek sera uzyto mieszaniny trzech
szczepów A. hydrophila (PIW nr 98, PIS nr 98 i IS nr 95),
pochodzących z kolekcji Państwowego Instytutu Wetery-
narii w Puław ach. Ino culum przy gotowyw ano z 24- godzin-
nej hodowli w bulionie TSB (Oxoid) inkubowanej w temp.
30"C. Probki plasterkowanego sera, o masie 10 g, umiesz-
czano w torebkach z folii poliamidowo-polietylenowej
(PA/PE), pr zeznaczonych do przechowl.wani a zywno ś c i,
a następnie zakażano A. hydrophila w ltczbie zapewntają-
cej koncentracj ę bakterii na poziomie 1 06 komórek/ g. Przy -
gotowane próbki sera zamykano prózniowo, stosując urzą-
dzente odpowietrzaj ące Hencovac Vacuum Verpackungs
Mas chinen 1 0 00. Kontrolnę i zakażone A, hy d y6 p /1 i l a pr óbki
sera, po przechowywanilprzez24 godz. w temp. 4oC, do-
starczano do Centrum Badań Wysokociśnieniowych Pol-
skiej Akademii Nauk, gdzie poddawano je działaniu wyso-
kich ciśnień w specjalnie skonsttuowanym do badania zyłv-
ności stanowisku wysokociśnieniowym. Próbki sera pod-
dawano ciśnieniu: 100, 200 i 300 MPa (1000, 2000,
3000 atm.), w czasie 5, l0 i 15 minut, w temperaturze oto-
czenta. Po ok. 1B godz. przechowywania w temp. 4oC,
w próbkach kontrolnych i zakażonych poddanych działa-
niu wysokiego ciśnienia hydrostatycznego oznaczano licz-
bęA. hydrophila oraz ogólną liczbę drobnoustrojow tleno-
w y ch (łąc zne o kre ś l en i e lic zebno ś ci A. hy d r o p h i l a or az mi-
kroflory towaruyszącej). W celu określenia liczby A. hy-
drophila stosowano pożyłvkę selektywną Ryan (Oxoid).
Ogólną liczbę drobnoustroj ów tlenowy ch oznaczano zgod-
nie z PolskąNormą PN-93A-86034l04 (I9), używając po-
żywki agarowej z mlekiem odtłuszczonym. Wszystkie po-
siewy inkubowano w temp. 30oC przez 72 godziny. Do-
świadczenie przeprowadzono w czterechpowtórzeniach.

Wyniki badań poddano transfotmacji logarytmi cznej oraz
opracowaniu statystycznemu meto dą analizy wariancji.
Wartość D, która ozl7acza czas (w minutach) potrzebny do
dziesięciokrotnej reduk cji Liczby bakterii, czyli redukcj i
o jeden cykl logarytm7czny, przy danym ciśnieniu hydro-
statycznym, obliczano metodą regresji liniowej.

, Wynikiiomówienie
Wyniki badafiprzedstawione na ryc. 1 wskazują ze

wysokie ciśnienie hydrostaĘczne powodowało reduk-
cjęliczby A. hydrophila w próbkach sera gouda, wzra-
stającą wraz z wysokością ciśnieniai czasemjego od-

Tab. 1. Wartość D - czas niezbędny do dziesięciokrotnej re-
dukcji liczby A. hydrophila przy danym ciśnieniu hydrosta-
tycznym

dziaĘw anta. Znaczną redukcj ę A. hy drop hil a obsęr -
wowano przy działaniu ciśnienia 300 MPa. Reduk-
cja ta wynosiła ok. 3 cykli logarytmicznychpo 5 min.
i o ok. 5 cykli logarytmicznych po 10 min, Ciśnienie
300 MPa działające w czasie 15 minut było wystar-
czające do całkowitej inaktywacji A. hydrophila
w próbkach sera (redukcja o ok, 6 cykli logar5Ąmtcz-
nyc h). Analiza w ari ancj i v,rykazała, żę zar ow no wy s o -
kość ciśnienia hydrostatycznego, jakl czas jego dzia-
łania wlłvieraĘ statystycznie istotny wpływ naltczbę
bakterii (p < 0,01).

Czas (min) 1 5

Ryc. l. Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na licz-
bęA. hydrophilaw serze dojrzewającym typu gouda

Czas (min) '] 5

Ryc. 2. Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na ogól-
ną liczbę drobnoustrojów tlenowych w serze dojrzewającym
typu gouda

6,00

ol= 5,00

;j 4,00

-0,031 2

-0,0771

-0,41 1 1



Wartości D (czas w minutach niezbędny do dziesię-
ciokrotnej redukcji A. hydrophilaprzy danym ciśnie-
niuwyno 2,05min.,Droor.u- 12,97 min.,
D,nnrou - , l),

Piżeds c. 2 wyniki wskazują że ani
wielkość, ani czas działania wysokim ciśnieniem hy-
drostatycznym nie wywieraĘ v,rytażnego wpłyłvu na
ogolną Iiczbę drobnoustrojow w badanych probkach
sera dojrzewającego, Ogolna ltczba drobnoustrojów tle-
nowychtowarryszącychA.hydrophilawbadanymserze
po oddziaływaniu ciśnienienia wysokości 300 MPa
przez 15 min. pozostawała na poziomie ok. 108 jtk/g
(zarówno w próbce kontrolnej, jak i poddanej ciśnie-
niowaniu),

Uzyskane wyniki świadczą o dużej wrażliwości
A. hy drop hil a na dzińanie wys oki e go ci śnienia hydro -
staĘcznego w porównaniu z drobnoustrojami tleno-
wymi, stanowiącymi typową mikroflorę sera pod-
puszczkowego dojrzewającego. Na podstawie porów-
nania uzyskanych wynikow z danymt z piśmiennic-
twamożna stwierdzić, że A. hydrophila na\eży do pa-
togenów najbardziej wrazliwych na wysokie ciśnienie
hydrostatyc zne (2, 6, 20, 22, 25, 26).

Wnioski

1 . Zastosowanie wysokiego ciśnienia hydrostaĘcz-
nego może być skutecznym sposobem eliminacjiA. hy-
dro p hi l a z sera podpuszczkowego doj rzewaj ąc e go typu
gouda.

2, RedukcjęA. hydrophila o 6 cykli logarylmtcz-
nych w serze Ępu gouda zapakowanym prózniowo
w torebki z folii poliamidowo-polie§lenowej vyskać
można poprzęz zastosow-arrie ciśnienia w wysokości
300 MPa przęz okres 14,58 min.

3 . A. hy dro p hi l a j est znacznle b ar dziej wr ażIiw a na
wysokie ciśnienie hydrostatycznę niż rnikroflora na-
turalnie występująca w serze Ępu gouda.
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W okresie 1998-2001 wystąpiło masowe padanie norek na brodawkowate
zapalellie wsierdzia. Posiewy bakteriologiczne wykonano z serca, śledziony,
wątoby i płuc Do identyfikacji zarazków Zastosowano test API 20 Strep, API
32 Strep. Rapid i API 30CH Granl-dodatnie ziarrriaki wyosobniono we wsier-

dziach wszystkich padĘch zwierząt Rzadziej izoIowano je z narządórv wewnętrz-
nych Większość izolatów zidenĘfikowano jako Streptococcłs óoul.i Wszystkie
izolaty były wrażliwe na ampicyl.inę, Iinkospektin, opome na enrofloksacynę,
sulfonamidy i TMP Część izolatów była wrażIiwa na neomycynę, penicylinę,
spiramycynę, tetracykliny, Próby rvywołania choroby u norek po donosowym
tub podskómym zakażenil dawką S. óouis wynoszącą 10l jtk lub 2,5x10; jtk
dały wynik ujemny. 

G.


