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Summary

The aim of the study was to evaluate the effect of place of and time of storage on the microbiological quality,
ammonia level, appearance and odor of the meat and internal organs of rabbits. Samples were obtained from
three slaughter places: an export slaughterhouse (R), a slaughterhouse without export certification (K), as
well as home slaughter (T). The analyses were performed after ż4,72 and l44 hours of storage. Total number
of bacteria, the psychrophylic bacteria count, ammonia level, appearance and odor were chosen as the
determinant of spoilage rate. The hygienic condition of the meat, liver and kidneys obtained after the
slaughter was dependent on the sanitary status of the slaughter places. The lowest bacterial contamination
and the most desirable sensory characteristics was attained by the export slaughterhouse. It seems to
be interesting that both the meat and internal organs obtained from home slaughter were characterized by
high hygienic conditions. The investigated raw materials were different in relation to the microbiological
contamination level that determines the duration of storage and depends on the kind of tissue.
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O trwałości i przydatności do spozycia jadalnych
surowców rzeźnych decyduje poziom ilościowy i ro-
dzaj zanieczyszczęnla mikroflorą do którego docho-
dzi p o dc zas czynno ś c i p oub oj owy ch. Z antę c zy szc zę -

nie bakteryjne tkanki mięśniowej bydła i świń bezpo-
średnio po ubojuwynosi wg danychpiśmiennictwa (9)
103-104 drobnoustrojow w 1 g warstwy powierzchow-
nej i 10'w 1 g warstwy głębokiej. Zanieczyszczęnie
mikrofl orą narządów wewnętrmych wymienionych ga-
tunków zwierząt jest wyzsze, wynosi bowiem 103-105
w 1 g warstwy powierzchownej i 102-104 w warstwie
głębokiej (5, 10, 11). Dominująw nim drobnoustroje
rodzaju Micrococcus, Acinetobacter i E, coli (7).
W przypadku narządów wewnętrznych ok. 30% ogo1-
nej liczby bakterii stanowi mikroflora proteolityczna
( 1 0, 1 1 ). Podobny j est także stopień zanleczy szczęnia
mięsa drobnoustrojami psychrofilnymi. Wynosi on
w przypadku wołowiny od 102-10a (cyt. 8, I4), a dla
baraniny od 103-10a w 1 g (1),

W dostępnym piśmiennictwie niewiele jest danych
dotyczących charakteru i poziomu ilościowego zanlę-
czy szczenia b akteryj ne go mięs a królikow. B e zp o śred-
nio po uboju tych zwierząt ogolna ltczba bakterii tle-
nowych w tkance mięśniowej wynosiła od 103 do 105/9

(3,4,6),azrodziny Enterobacteriaceae 6 ' 10'lg (3),
Liczba drobnoustrojów psychrofilnych ksztahowała się
na poziomie 8 x 102/g, w tym zrodzaju Pseudomonas
3 x I0Żlg (3). Brak jest natomiast informacji na temat
ilości i jakości mikroflory występującejw narządach
wewnętrznych królików.

Celem badaibyło określenie wpływu miejsca ubo-
ju. oruz czastt prz echowywania na j ako ś ć mikrob io lo -

giczną poziom amoniaku, wygląd i zapach tkanki
mi ęś ni o w ej or az nar ządów wewn ęt r zny ch kro likow.

Matetiał imetody
Materiał do badań stanowiły próbki tkanki mięśniowej

i narządów wewnętrznych królikow. Probki pochodziły
z dwóch zakadów produkcyjnych posiadającego upraw-
nienia eksportowe (R), nie posiadajapego takich uprawnień
(K) oraz z uboju gospodarczego, z jednego gospodarstwa
(T). Tuszki z miejsc uboju przewozono do laboratorium
w warunkach chłodni. Zkażdej tuszki pobierano 2 próbki
tkanki mięśniowej, które haktowane byĘjako próbkazbior-
czaoTazpo 1 próbce znarządów wewnętrznych wątroby
i nerek. Oznaczeniaprzeprowadzono w 3 okresachprzecho-
wywania: po ż4,12 i l44 godzinach przechowywania ma-
teriału w chłodni w temperaturze od 0'C do +4"C przy w|I-
gotności względnej oP. 3goĄ + 20ń.



Proces rozkładu i jego dynamikę określono na podsta-
wie badania mikrobiologicznego, oznaczenia poziomu
amoniaku i badania organoleptyaznego) tj. oceny wyglądu
l zapachl.

Ogólną liczbę bakterii tlenowych oraz liczbę drobno-
ustrojów psychrofilnych określono według wskazań Pol-
skich Norm i danych piśmiennictwa (2, Iż,I3).

Oznaczanię amoniaku w tkance mięśniowej przeprowa-
dzono za pomocąjonometru firmy Orion przy uzyciu elek-
trody j onoselekti,r,vnej do oznaczania amoniaku gazow ego
NH,. Przygotowanie próbki do oznaczęńpolegało nazho-
mogenizowaniu2l g badanej tkanki z200 mlwody desĘ-
lowanej w czasie 3 minut przy obrotach 4 tys./min. Ozna-
częnię poziomu amoniaku przeprowadzono w 50 ml prze-
sączu. Pomiar polegał na oznaczęniu ilości amoniaku ulat-
niającego się wskutek alkalizacji próbki powyzej pH 11,

za pomocąbuforu alkalicznego (a00 g NaOH + 2 g dwuso-
dowej soli kwasu etylenodwuaminoczterooctowego
(EDTA) w 1 l roztworu. Stęzenie amoniaku wyrazono
w mg/100 g tkanki mięśniowej.

O cenę organolepty czną tuszek kró liczych or az w ątr ób
i nerek pochodzących z tych tuszek oparto na określeniu
dwóch podstawowych cech, jakimi byĘ wygląd i zapach.
Półtuszki oraz narządy wewnętrzne umieszczano na oddziel-
nych tacach i przechowywano w chłodni. Ocenę przepto-
wadzŃa 5-osobowa komisja, stosując skalę S-punktową
z mozliwością stosowania ocen pośrednich (4,5; 3,5;2,5;
1,5). Komisja oceniająca wygla.d l, zapach próbek posługi-
wała się kryteriami podanymi w tab. 1.

()trzymane wyniki poddano analizie statystycznej, wy-
Iiczajag wańości średnie oraz istotność różnic w zalężnoś-
ci od czynników zmienności. WpĘrv czynników zmien-
ności na poziomoztaczanych cech określono, stosując test
wielokrotny ch przedzińów ufności T-Tukeya. Istotność róż-
nic podano na poziomie p < 0,01.

Wyniki iomówienie
Rodzaj zaMadll produkcyjnego róznicował w spo-

sob istotny wszystkie badane cechy, tj. stan zantęczysz-
czenia mikroflorą tlenową i psychrofilnąoraz cechy
sensoryczne decyduj ąc e o przy datności spoż yw czej
badanych tkanek. Wyniki przedstawione w tab. 2 wska-
zują pośrednio na róznice w stanie sanitarnym bada-
nych zaŁJadów. Jest interesujące, ze mięso i narządy
wewnętrzne pochodzące z uboju gospodarczego (T)
cechowaĘ się wysokim poziomem stanu sanitarnego,
czego Wrazembyło Stosunkowo niskie ich zanieczy sz-
częnię mikrofl orą oraz pozyĘwne cechy sensoryczne,
Zdecydowanie gorsze wyniki dotyczyĘ natomiast za-
kładu nie posiadającego uprawnień eksportowych (K).

Wyniki te wskazują że reżim sanitamy panujący
w danym zakładzię produkcyjnym ma decydujący
wpływ na zanieczyszczenię mikroflorą oraz cechy
trwałości uzyskiwanych w nim jadalnych surowców.
Potwierdzeniem tego są Wr ażnie pozytywne wyniki
tak mikrobiologiczne, jak i sensoryczne mięsa i na-
rządów 1vewnętrznych pochodzących z zaL<ładl eks-
portowego (K). Wskazlje to, ze właściwie przepro-
wadzany nadzór sanitarny (weterynaryjny) ma istotne

Tab. 2. Zanieczy szczenie mikrofl orą i cechy sensoryczne mię-
sa i narządów wewnętrznych królików w zależności od ro-
dzaju zakładu pro dukcyj ne go

Badany
maleliał

Zakład
Baklelie
llenOWe

Bakleile
psych rolilne

NHa Wygląd Zapach

M ięs0

Wąll0ba

N erki

B

T

K

B

T

K

R

T

K

5,81a

5,56b

6,62c

4,86a

4,71a

6,55b

4,86a

5,17b

6,50c

5,47a

5,18b

6,38D

4,61a

4,30b

6,28c

4,69a

4,90b

6,10c

18,1 a

21,gh 
'

25,0c

19,8a

1 5,8b

42,6c

21 3a

16,4b

49.9c

4,50a

4,14b

3,75c

4,53a

4,20h

4,00c

4,25a

4,00b

4,00b

431a

3,95b

3,56B

4j$a

4,02a

3,65b

4,08a

4,02a

3,62b

Objaśnienie: a, b, c - średrrie ozl7aczoI:'ę różnymi literami różnią
się istotnie przy p < 0,01

Tab. 3. Różnice w zanieczyszczeniu mikroflorą i ocenie cech
§en§orycznych mięsa i narządów wewnętrznych królików

znaczęnię w kształtowaniu jakoŚci i wartoŚci uzyski-
wanych jadalnych surowców.

Wyniki tab. 3 wskazują że najniższe zanięczysz-
częnię mikroflorą oraz najbardziej pozyĘwne cechy
sensoryczne wykazy\rvĄ nerki, następnie wątroba,
natomiast stosunkowo najmniej korzystne cechy do-
ty czryĘ tkanki mięśniowej królikow. Nalezy sądzió, że
tzw. obróbka poubojowa mięsa i kontakt z rękami per-
sonelu powodują zwiększone, w porównantt z dwie-
ma pozostałymi tkankam| zanieczy szczefllę mikrofl o-
rą. Konsekwencją tego są też wynikaj ące z poprzed-
nich danych duzo gorsze cechy sensoryczne mięsaniż

Tab. 1. Skala oceny organoleptycznej

PunkĘ Wygląd Zapach

5

4

3

2

1

barwa właściwa dla tkanki mięśniowej
i nanądu, z połyskiem, jednolila na

całei powierzchni

nieznaczne zblednięcie (zszatzenie) lub
ściemnienie baruy, lekki połysk,

zawilgocenie powietzchni

zblednięcie lub ściemnienie baruy
obe jmuiące 2/3 powierzchni,
pojawienie śię śluzu

zblednięcie lub ściemnienie obejmujące
całkowicie powienchnię, mielny śluz

mozaikowość baruy, oblity śluz,
mozaikowatość

niewyczuwalny

niewyraź ny

wyczuwalny,
lekko niepożądany

intensywny,
nie pożąda ny

baldzo intensywny,
batdzo niepożądany

Badany
matetiał

Bakleile
llenOWe

Baklelie
psych 10lilne

NHs Wygląd Zapach

Mięso

Wątroba

Nerki

6,00a

5,38b

5,51c

5,68a

5,06b

5,23c

21,5a

26,1b

29,2c

4,13ab

Ą,2Ąn

4,08a

3,94a

3,95a

3,90a

Objaśnienie: jak w tab, 2,



Tab.4. Wpływ czasu przechowywania na poziom mikroflory
oraz cechy sensoryczne mięsa i narządów królików

wąt-roby i nerek. Wyniki te wskazują ze w produkcji
mi ęs a kro li czę go należy mv r ó ció szc zę góInąuwagę na
mozliwie najmniejszy kontakt operacyjny z rękami per-
sonelu tnarzędziami uboju, gdyż wpływająone nega-
tywnie na stan sanitarny wymienionych tkanek.

Wraz z czasęm przechowyrvania badanych tkanek
w chłodni ob s erwowano re gularny sp adek parametrów
mikrobiologicznychi cech sensorycznych (tab, 4). Jest
to normalne zjawisko potwierdzające wyniki uzyski-
wane u innych zwierzątrzeźnych. Czas jest decydują-
cym czynnikiem w utrzymywaniu trwało ści tprzydat-
ności spozyr;vczej surowców króliczych.

W tab. 5 przedstawione zostaĘ zalężnościmtędzy
badanymi c echami. Wszystkie w sp ołzależno ś ci s ą sta-
tystycznie istotne. Wskazują one wytażnię na zbtęż-
ność wyników badania mikrobiologiczrrego z oznaczę-
niami NH.. Korelacja między poziomem amoniaku
a b akteriańi p sychrofi lnymi była j e dnak że ntższa ntż
między liczbą bakterii tlenowych. Wskazuje to na
szcze góIną i intensyfi kuj ącą rolę b akterii tlenowych,
a w mniejszym stopniu psychrofilnych w procesach
rozl<ładczych tkanek królików. Z danychtabeli \\yni-
ka tęż daleko idąca korel acja cech zapachov"rych i wy-
glądu zewnętrznego badanych tkanek.

podsumowanie

Reasumuj ąc można stwierdzić, że stan higieniczny
uzyskiwanych, w wyniku uboju jadalnych tkanek kró-
likow, tj. mięsa, wątroby i nerek zaleĘ od stanu sani-
tarnego zakładl produkcyj nego. Wymienione surow-

c e r ó żntąs i ę p o zi om ęm zanie czy szczenia mikro fl orą
co w konsekwencji wpływa na ich trwałośó, uzalęż-
nioną od rodzaju tkanki.
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WANER T., NOAM J., N/IAZAR S.: Ocena po
szczepieniu stanu odpornoŚci szczeniąt w kierun-
ku parwowirusa psów i wirusa no§ówki w oparciu
o in-clinic ELISA test. (Post-vaccination evaluation
of the immunization status of puppies for canine
parvo- and distemper viruses using an in-clinic
ELISA test). Is. J. Vet. Med. 58, 104-108, 2003(4)

Czterdzieści sześć szczeniąt (grupa 1 ) w wieku 6-8 tyg. wybranych 1osorvo

zaszczepiono żywą szczepionką przeciwko parwowirozie i po około 14 dniach
d,ł.rr]<rotnie w odstępach 2-tygodniowych poliwalentną szczepionką przeciwko
CPV (wirusowi parwowirozy psów) CDV-2A (wirusowi nosówki psów) wiruso-
wemu zapaleniu wątroby, Leptospira icterohaemorrhagiae i L canicola. Poli-
walentną szczepionką zaszczepiono w odstępie 2{ygodniowym 56 szczeniąt
(grupa 2) Miano przeciwciał d]a CPV i CDV określono testem Immunocomb
ELISA po 2 tyg. po podaniu ostatniej dawki szczepionki W surowicy 76%o szcze-
niąt z grupy 1 występowaĘ wysokie miana przeciwciał dla CPV i CDY. U 12%

psów nie uzyskano odpowiedz!. immunologicznej dla CPV tt l3o/o dla CDV i u
ż%o szczeniąt dla CPV i CDV W grupie 2.u73%orwierzątllzyskano odpowiedź
immunoJogiczną dla CPV i CDV u 8oń nie uzyskano odpowiedzJ dla CPV i u
20oń c]la CDV oraz u 3% dla CPV i CDV 

G.

Mięso

Wątloba

Nerki

3,79a

5,38t

7,87c

2,96a

4,64b

7,59G

3,22a

4,75b

7,72c

Objaśnienie: jak w tab. 2.

Tab. 5. Korelacje między badanymi cechami

Objaśnienie: *p<0,01

Bakterie tlenowe

Baktelie psychrofilne

żapach


