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Praca oryginalna

Jakość zdrowotna zywności, która warunkuje
przydatność konsumpcyjną za|eży m.in. od jej stanu
świezo ś ci i podatno ś c i na r ozl<ład Determinuj ą to : obec-
ność mikroflory rozkładu oTaz czynniki flzykochemicz-
ne substratu i środowiska, Wyroby mięsne, a zwłasz-
cza kiełbasy surowe otaz parzone kutrowane i mielo-
ne, są produktami ulegającymi stosunkowo łatwo
procesom rozkładu. Jest to wynikiem znacznego zanię-
czyszczenia ich treści mikroflorą niespecyficzną. Jej
poziom w wyrobie gotowyn moze byc bardzo zrożni-
cowany, gdyżzależy od stanu mikrobiolo gicznegouży-
tych surowców, przypraw i warunków higienicznych
produkcji.

Zanie czy szczęnie b akteryj ne surowe go mięs a wyno -
si w warstwie powierzchownej średnio 102-104 jtk/g,
często 106lg, aprzy niestarannym postępowaniu higie-
nicznymnawet 109/g (3-5, II,14,21), natomiastw war-
stwie głębokiej średnio 10'lg (13-15). Stosowane do-
datkt łącznotkankowe w postaci skórek wykazują
zanieczyszczenie w warstwach powierzchownych do
108jtk/g (8). Zanieczyszczenie mikrobiolo giczne przy-
praw roślinnych wynosi na ogół 106lg, apieprzu nawet
10'/g (l ,2,9,21).
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Istotne znaczenie dla zanięczy szczenia mikrofl orą
wyrobów mięsnych majątakże warunki sanitarne pro-
dukcji (6-8,20,25,26), a zwłaszcza skutecznośc za-
stosowanych procesów termicznych (10-12, 22, 23).
Wysoka temperatura jest bowiem tym czynnikiem, ktory
istotnie obniża poziom bakterii w końcowym produk-
cie np. z 106-10' jtWgw momencie napełniania osło-
nek farszem do 103-105/gpo paTzęniu (8, l 1, 12, 14).

Problemem o znaczęnil praktycznym jest trwałość
gotowych wyrobów w czasie ich przechowywania.
Składniki każdego wyrobu mięsnego sąpodłożem dla
rozwoju zawartej w nim mikroflory. Szczegolne zna-
czenle mają w tym białka. Najkorzystniejszym skład-
nikiem wzrostowym dla bakterii są białka włókienko-
we, stanowiące stosunkowo najłatwiejszy w przyswa-
janiu materiał budulcowy. Tkanka łącznanie jest nato-
miast, jak można sądzic z jej składu strukturalnego,
dobrym podłożem wzrostowym dla drobnoustrojow,
Jest stąd interesującym poznawczo problemem, czy
tkanka łączna moze wpływać na rozwój drobnoustro-
jów w produktach mięsnych, a w następstwie tego na
ich rozkład. Na ten temat brak jest danych piśmien-
ntctwa.
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lnfluenee 0f conneotiue tissue Gontent 0n the spoilage of meat ploducts
Sumnary

Meat products easily spoil which results from considerable nonspecific microflora contamination. Its level
depends on t}e microbiological state of the utilized raw materials, seasoning and the hygienic conditions of pro-
duction. Alpractical problem is the durability of the finished products, as well as how long they can be stored. One
of the factors that can possibly influence this is the amount of connective tissue. Determining these re|ationships
was the aim of this investigation. The research was carried out on sausages made for the experiment and then

in the following arnountsz 2 .Yo,10o/ł,30oń,50oA: and76.oh.
accordance with the proportion,of ground ńuscle tissue
af temperatures from 2o-4o for 2,6,9 and l2 days. The
umber of bacteria in l g, ammonia content and pH level.
sausages,grew with the time of stor:a$e,,IIowever, this did



Celem badań było określenie podatności na rozl<Ład
wyrobów mięsnych w zalężnoścl,odzawańości w nich
tkanki łącznej.

Matedał imetody
Badania przeprow adzono na doświadczalnie wykonanych

kiełbasach poddanych parzeniu, rózniących się poziomem tkan-
ki łącznej o następującej procentowej zawafiości: 2%q ],0oń,

3 0%, 5 0% i 7 5 %. Surowcem wyj ś ciowym był mięsie i naj dłuż-
szy świń (odcinek 4P-5L), Zawafiośc tkanki łącznej w mięś-
niach po rozbiorzę wynosiła śrędnio 3%.W celu uzyskania jak
najnizszego poziomu tkanki łącznej w mięsie, które stanowiło
wyjściowy surowiec dla kiełbas, mięśnie dokładnie oczyszczano
z omięsnej zewnętrznej i mielono. Uzyskiwano surowiec o za-
wartości ok.20ń tkanki łącznej (2 g kolagenu w 100 g białka
cał}owitego).

Zródłęm dodawanej do mięsa tkanki łącznej była odtłusz-
czona i zmięlona skóra wieprzowa, w której poziom kolagenu
wynos ił 7 6oń. Rozdr obnioną tkankę łączną dodawano do tkan-
ki mięśniowej w podanych wyzej proporcjach. Oba surowce
następnie dokładnie mieszano, a otrzymanym farszem napeł-
niano osłonk7'sztuczne o średnicy 65 mm.

Wyroby poddawano parzeniu w temp. 82"C przez 50 min,,
do osiągnięcia wewnątrz batonu temp. 68" -]zoc, zgodnie z re-
cepturą produkcj i kiełbas parzonych. Kiełbasy przechowywa-
no w tęmp, 2o -4oC przez2,6,9 I 12 dni, na oddzielnych, wyja-
łowionych tacach, przyk:l:1te perforowaną i takżęjałową folią
aluminiową. Poziom przyjętych wskaźników tozkładu ozna-
czanobezpośrednio po wykonaniu kiełbas (czas 0), a następ-
nie w kolejnych dniach przechowyr.vania.

Kolagen całkowity oznaczano metodą Stegemanna w mo-
dyfikacji Hurycha-Chvapila, stosując hydrolizę wg Móhlera
i Volleya (24). Przylęto następujące wspołczynniki przelicze-
niowe (16):

- zawafiośc azotu ogólnego na białko całkowite - 6,25 dla
tkanki mięśniowej i 5,62 dla skóry

zawartość hydroksyproliny na ko-
lagen- 7,25 dla tkanki mięśniowej i 8,22
dla skóry. Zawarlość kolagenu Wrażo-
no w procentach w odniesieniu do biał-
ka całkowitego. Białko całkowite ozna-
czano metodą Kjeldahla (17).

Proces rozkładu określano na podsta-
wie następuj ących wskaźnikow:

a) ogólnej liczby bakterii tlenowych
w 1 g, którąoznaczano metodązalewo-
wąna agarzę odżywczym z 1oń dodat-
kiem glukozy ( 1 8). Homog ęnizat farszu
przygotowlłvano w aparacie Stomacher.
Hodowlę inkubowano w waruŃachtle-
nowych w 30oC przez 48h,

b) zawarlości amoniaku - oznacza-
nej metodą jonometryczną ptzy uży cill
selektywnej elektrody gazowej amonia-
kowej. Gazowy amoniak uwalniano ze
l00 ml homogenizatuprzypomocy l ml
10 M roztworuNaOH z dodatkiem dwu-
sodowej soli kwasu etylenodwuami-
noczterooctowego (EDTA). Pomiary za-
wartości NH, wykonano jonometrem
Orion 7204,

c) wartości pH mierzonej pehamet-
rem Radiometer PHM82 ptzy ttżyciu
elektrody sztyletowej typu ERH-12-6,

Każdorazowo dokonl,wano trzęch pomiarów w różnych miejs-
cach na powierzchni świezego przekroju batonu. Srednia po-
miarów stanowiła wynik końcowy.

Otrzymane wyniki poddano analizię statystycznej, wylicza-
jąc warlości średnie i odchylenia standardowe. Istotnośc róz-
nic pomiędzy średnimi sprawdzono testem T-Tukeya na po-
ziomie p < 0,05 i p . 0,01. Oceniono takżę za pomocąpro-
stych współczynników korelacji (r) współzaleznośó pomiędzy
badanymi wskaźnikami rozkładu.

Wyniki iomówienie
Wyniki badań nad wpĘ,wem zróżnicowanego poziomu

tkanki łagznej na postępujący rozl<ład kiełbasy parzonej
przedstawiono w tab, 1-5. Wskaźnikami rozkładu były:
ogólna liczbabakterii, poziom amoniaku w treści wędliny
oraz jej pH. Czynnikami zmienności byĘ natomiast: po-
ziom tkanki łącznej w treści kiełbas oraz Qzas ich przecho-
wywania.

Wyniki badań przedstawione w tab. 1-5 pozwalają na
następuj ąc ą analizę i wyprowadzenie wnio sków.

Tab. 1. Wpływ zawartości tkanki łącznej na wskaźniki roz-
kładu kiełbasy parzonej (T + s, n :30)

Objaśnienia: a, b, c, d, e średnie ozflaczorrc różnymi literami
różntąsię istotnie przy p < 0,0J

Tab.2. Wpływ czasu przechowywania kielbasy parzonej na ogólną liczbę bakterii
przy różnym poziomie tkanki łącznej (x + s, n : 6)

Objaśnienia: jak w tab. 1,

Tab.3. Wpływ czasu przechow},rryania kiełbasy parzonej na zawartość amoniaku przy
różnym poziomie tkanki łącznej § + s, n : 6)

19,12a 13,4

3,87a 1,97

5,21e 3,,|

Objaśnienia: jak w tab. 1.



Tab.4. Wpływ czasu przechowywania kiełbasy parzonej na wartość pH przy różnym
poziomie tkanki łącznej fi + s, n : 6)

Objaśnienia: a - brak istotnych róznic między średnimi

WpĘ.w poziomu tkanki łącznej (ab. 1). Otrzymane wy-
niki wskazuj ą że zawartość ilościowa tkanki łącznej nie
miała wpĘrłu na ogólną liczbę bakterii. Podobne rezllta-
ty w czasie przechow}Tvania kiełbas różnejjakości otrzy-
małtabe Prost (l9), Zawatliośc tkanki łącznej miała nie-
wielki wpływ na poziom pH, Wartośc tego wskaznika
zwiększała się w sposób istotny dopiero przy 50%o i76%
dodatku tkanki łącznej. Istotnym zmianom ulegał natomiast
poziom amoniaku, który wraz ze zwiększaniem się ilości
tkanki łącznej progresywnie się obniżał.

WpVw czasu przechowywania. Liczbabakterii (tab. 2)
wzrastała wraz z czasem przechowyvania kiełbas, pTzy
czym istotne różnice zaznaczyĘ się między wszystkimi
okresami przechowywania. Ten układ sekwencyjnego
wzrostu był jednakowy przy wszystkich poziomachzawat
tości tkanki łącznej w kiełbasach.

Poziom amoniaku (ab. 3) w kiełbasach zwiększał się
w zasadzie dopiero po I2 dniach przechowyłvania, przy
czym prawidłowość tazaznaczyła się bez względu naza-
warto ś c ilo ś ci ową tk alki łącznej .

pH kiełbas (tab. Ą w czasie ich przechowywania nie
ulegało istotnym zmianom, a prawidłowość ta wystąpiła
przy wszystkich poziomach ilościowych tkanki łącznej.

Określone zostĄ również współczynniki korelacji mię-
dzy badanymi wskaźnikami rozkładu kiełbas w czasie ich
przechowywania (tab. 5). Istotną statystyczni e za|eżność
stwierdzono jedynie między ogólną liczbąbakterii a po-
ziomem amoniaku. Współczynnik korelacji był jednak nis-
kiego rzędu, co wskazuje raczej na tendencję niżnarzeczy-
wisty związekprzyc4lnowy między obu badanymi cechami.

podsumowanie

Wyniki b adan, oparte na analizie statystyc znej, p ozw a-
laj ą na wyprowadzenie następuj ących za|eżno ści.

Wr az z czas em przechowlrvani a wzrastała o gólna |icz-
ba bakterii w kiełbasach. Nie wynikało to jednak zwpły-
wu zawartości tkanki łącznej. Wzrost ten był przyplsz-
czalnie spowodowany dostępnością głównie białek włó-
kienkowych, a nie łącznotkankowych.

Zawartość ilościowa tkanki łącznej nie powodowała,
wbrew oczekiwaniom, istotnego wzrostu poziomu amo-
niaku. Istotny wzrost NH. zaznaczył się dopiero po 12
dniach przechowywania ki-ełbas. Nalezy sądzić, że tkatka
łącznanie stanowi korzystnego podłoża dlaprocesów dez-
aminacji prowadzących do powstawania tego związku.

Poziom pH w kiełbasach wzrastał, ale dopiero przy 50oń
i wyższej zawartości tkanki Łącznej; czas przechowlrvania
nie miał na to zadnego wpływu. Przypllszczalnie zależ-

Tab. 5. Współczynniki korelacji po-
między badanymi cechami rozkładu
kiełbasy parzonej

0gólna liczba bakterii

NHo

0,42*

Objaśnienia:*p.0,01

ność ta jest wynikiem zasadowej od-
czynowości samej tkanki łącznej,
a nie procesów jej rozkładu.

W konkluzji powyższych danych
stwierdzić można, żę tkanka łączna bez względu na jej
poziom ilościowy nie pozostaje w istotnym związkuzpro-
cesem rozkładu wędlin.
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