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Summary
The purpose of the present study was the eva|uation of Salmonella spp. survival in dried egg'albumin

heated at72"C. The albumin of hen egg with a tota| plate count below 2 x 100 CFU x g-l was sutljected to the
experiment. The pII value of the material studied amounted to 1.7-7.2, the włter activiĘ - 0]:1 to 0.115, and the
moisture content - ca1.60ń. The albumin was inoculated with test strains of salmonella Enteritidis and
S. Hadar. After a 3-day adaptation at 20"C, the material was heate d at 7ż"C for 168 hours. The counts of
Salmonella survivors were determined for every 24 hours of treatment. The test salmonellae were not detected
in the material studied after I20 hours of heating. The T-4D values, the time required for thle thermal
reduction of bacteria by 4 log units, calculated from line regression analysis, amounted to 66.4 and 63.8 hours
for S. Enteritidis and S. Hadar, respectively. Consequently, the study revealed that the 70 hours of additional
heating of dried egg albumin might result in a product safe for the consumer - free from Salmonella spp. even
after a high initial contamination.
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PałeczkiSalmonellasągłownymzagrożeniemzwtą-
zanymz produkcją jaj iprzetworów jajczarskich. Bak-
terie występujące przyżyciowo u drobiu nieśnego sta-
nowią pierwotne zanieczy szczenie j aj konsumpcyj -

nych, a zwłaszcza ich skorup (11), W wyniku proce-
sów technologicznych mogą zostac przeniesione do
treści jaja i stać sięprzyczynązatruć pokarmowych
(3). O ile wiedza na temat czynników wpływających
naprzeżywalność i rozwój pałeczek Salmonellaw ja-
jach świezych i ich przehłorach jest stosunkowo roz-
legła (I2), niewiele wiadomo w tej kwestii w odnie-
sieniu do sproszkowanych produktow jajczarskich,
w tym albuminy.

Albumina jaja kurzego w postaci wysuszonej jest
powszechnie wykorzystywana j ako póĘrodukt w przę-
myśle spoz}ryvczym - zwŁaszcza cukierniczym. Wy-
twarzantę albuminy składa się zasadniczo z dwóch
etapow: odcukrzaniabiałka w procesie obróbki enzy-
matycznej i jego suszenia (2). Swieże białko jaja po-
s iada właś ciwo ś ci pr ze ciwb akteryj ne, za któr e odpo -
wiadają przede wszystkim zawarte w nim: ltzoz5,rn,
kobalamina, awidyna, apoproteina, owomukoid i owo-
inhibitor, a takżejego niska aktywność wody i alka-
Itczny odczyn (14). W trakcie odcukrzania, na skutek

wytworzenia kwasów organicznych i dwutlenku węg-
la, wartość pH białka jaja obntża się do około 6,25.

Ęm samym w powstałym półprodukcie tworzą się
korzystne warunki do namnażania się mikroflory pa-
togennej.

W trakcie suszenia albuminy dochodzi do dezakty-
wacji przeciwbakteryjnych składnikow białka (7). Co
więcej, wiadomo że obniżona aktywnośó wody wy-
wiera wpĘw ochronny na p aŁeczki S a l m o n e l l ą eksp o-
nowane na działante podwyższonej temperatury (9).
W efekcie drobnoustroje te mogą przeżywaó proces
produkcji albuminy i stanowic zagrożenie zdrowta
konsumenta, Dla j akości mikrobiologicznej finalnego
produktu kluczowę znaczenię mają więc odpowied-
nio dobrane parametry procesu suszenia ipóżniejsze-
go przechowywania.

Celem badań było określente przeżywalności pałe-
częk S a l m o n e ll a w śro dowi sku suszonej albuminy j aj a
poddanej działaniu temperatury ] 2" C.

Matetiał imetody
Materiałem do badań była suszona albumina jajakurze-

go, wyprodukowana w warunkach przemysłowych. W mo-
mencie rozpoczęcia eksperymentu ogólna liczba bakterii



tlenowych w badanym materiale nie przekraczała 2 x l00
jtk >, 

"t. 
Wartość pH badanego produktu wynosiła '7 ,I-7,2,

aktyr,vność wody - od 0,1 do 0,115, a zawartość wody
około 7,60ń.

Eksperi.,rnent ptzepr ow adzono przy tlĄlciu pochodzących
od drobiu szczepów testowych,Salmonella Enteritidis i ^Sal-
monella Hadaą uzyskanych dzięki uprzejmości Państwo-
wego Ins§łufu Weterymaryjnego w Puławach. Drobnoustro-
je namnńano w 1S-godzinnej hodowli zslmchronizowa-
nej, odwirowywano izawieszano w zbuforowanej wodzie
peptonowej . T ak przy gotow aną zawie sinę szczepów testo -

wych w ilości 10 ml wprowadzano metodą natryskową do
2-kilogramowych probek sproszkowanej albuminy. Próbki
(n: 108) pakowano do woreczków polietylenowych i po-
zostawiano na 3 doby w temperaturzęZO"C w celu adapta-
cji bakterii. Następnie albuminę poddawano 168-godzin-
nemu działaniu temperatury 72"C w szafie termostatycz-
nej (ST 700, Pol-Eko Aparafura). Liczbę bakterii oznacza-
no bezpośrednio po ich wprowadzeniu do albuminy, po 72
godzinach adaptacji orazpo każdych ż4 godzinachogrze-
wania. Przeżywające bakterie odzyskiwano na podłozu
BGA (Merck), ptzez 24 godziny inkubuj ąc posiewy w tem-
peratlsrze 37oC.

Równolegle wykonywano oznaczenia wartości pH, ak-
tyrvności wody i zawartości wody w badanej albuminie.
Wartość pH surowca mierzono za pomocąpH-metru V 628
typ N 517, a akĘwność wody-przy tlĘcillawumetru Ther-
moconstanter Novasina RTD 33 TH-l. Zawartość wody
w albuminie określano odejmując od 100% procentowąza-
wartość suchej masy produktu, oznaczol1ąmetodą suszar-
kowąw temperatlrze 105"C (l0).

Dane na tematliczby bakterii poddano transformacji 1o-

garytmicznej, a następnie wykonano obliczenia matema-
tyczno- statystyczne pr zy tlży cil opro gramowania Micro -

soft@ Excel 2000 i Statistica 5, Version 97. Warlości śred-
nie porównaflo przy pomocy testu t-Studenta (p < 0,05).
Przeprowadzono tabe analizę regresji prostoliniowej, na
której podstawie wyliczono wartość T-4D - czas, po które-
go upĘwie liczbapałeczek Salmonella obniża się o cztery
j ednostki logarytmiczne.

Wyniki i omówienie

Zmiany llczby te stowych p ałe czek S a l m o n e l l a En-
teritidis i .9, Hadar w sproszkowanej albuminie jaja
kurze go przechowywanej w temperatur zę 7 2" C przed-
stawiono naryc. LPo 72-godzinnej adaptacjt w tem-
p er atllrze 2 0" C średnie wyj ś ciow e zanieczy szczęI7lę
albuminy 

^S. 
Enteritidis wlmiosło 6,53, S. Hadar 6,77

1og jtk ' g-'. W kolejnych 5 dobach ogrzewania li-
czebność obu szczepów testowychulegała istotnej sta-
tystycznie redukcj i. Po 1 2 0 go dzinach działanta tem-
perafury w materiale nie stwierdzono obecności zad-
nęgo z badanych szczępow pałeczek Salmonella.
W poszczegóĘch okresach przechowyvvania średnia
Iic zb a pr zeżyw aj ący ch p ałe czek,S. Enteritidi s i S. H a-
dar nie różnlła się istotnie , zwyjątkiem 48. doby eks-
perymentu (p< 0,01).

Wyliczone na podstawie analizy regresji prostoli-
niowej wartości T-4D, czyli czas obróbki teruntcznej,

Tab. 1. Wartości pH, aktywność i zawartość wody w suszonej
albuminie jaja kurzego przechowywanej przez 168 godz.
w temp. 72oC @ + s)

po którym ltczbabadanych salmonelli obniżała się o 4
cykle logarytmiczne,wyniosĘ: dla §. Enteritidis 66,4
a dla,S. Hadar 63,8 godziny.

W trakcie ogtzewania suszonej albuminy jaja ku-
tzego nie zanotowano istotnych statystyczntę zmian
wartŃci pH oraz aktyw,rrości i zawartości wody (tab 1)

Dotychczasowe dane na temat przeżywalności pa-
łeczek Salmonella w poddawanej ogrzewaniu suszo-
nej albuminie jaja kurzego są nieliczne. Ayres i Slos-
berg (5) vnrykazali,ze do uwolnienia suszonej albumi-
ny od zanleczyszczenia pałeczkami Salmonella ko-
niecznęjest jej S-dniowe ogrzewanie w temperaturze
130'F (54,4"C). Na podstawie wynikow uzyskanych
przęztych autorów otaz doświadczeń przemysłu, De-
partament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych opraco-
w ał zale c enia doĘ czące o grz ewani a spro s zkowanę go
btałka jajakurzego (I). Zgodnie zĘmi wytycznymi,

Ryc. 1. Zmiany liczby S. Enteritidis i §. Hadar w suszonej
albuminie jaja kurzego przechowywanej przez 168 godz.
w temp.72oC
Objaśnienie: słupki błędów - odchylenia standardowe, A-F, C* -
statystycznie istotne różnice, p < 0,05
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do całkowitej eliminacji pałeczek Sąlmonella z pro-
duktu zawieraj ące go około 6% wo dy wy star cza o grze -
wanie w temperaturze I25-I30'F (5I,7 -54,4"C) przez
7 do 10 dni.

Jednakże wyniki przeprowadzonych ostatnio badań
wskazują że zastosowanie takiego rezimu temperatu-
rowego możę nie byc wystarczające do dekontamina-
cj i su s zonych pro duktow j aj c z arsk ich, zwŁaszcza pr zy
ich niższej aktyrłmości wody. Zanieczyszczone S. Ty-
phimurium (5 log jtk x g l) suszone białko jajakarzę-
go wykazyrvało jej obecnośó także po 7 dniachprze-
chowywania w temperaturze 54"C, jeśli zawartość
wody wyniosła 4,9oń lub 6,I% (9). Natomiast oma-
wiane p arameĘ o gr zew anla skutecznie eliminowaĘ
zanieczyszczeniepałeczkamiSalmonellaprzyvnryższej
zawartości wody (8,2%). Obserwacja ta potwierdza-
łaby wcześniej sze informacj e, zgodnie z którymt ter
moopornośó pałeczek Sąlmonella wzrasta przy obni-
żonej aktywności wody (4, I3). Poniewaz kontrola
zawańośct wody w produkcie suszonym wymaga
skomp likowanych zabie gów, warte r ozw ńenta wydaj e
się podwyzszenie parametrów ogrzew ania suszonych
wyrobów j aj czarskich, zlł,łaszcza że już dawno wyka-
zan7o, że naw et pr zechowywani e w temp er atw zę 7 0" C
ni e p owo duj e niep oządany ch zmian p arametrów fu nk-
cjonalnych suszonego białka jaja kurzego (6).

Brak całkowitej redukcji.l, Ęphimurium w suszo-
nym białku jajakurzego po 8 godzinach przechowy-
waniaw tempetaturze 82'C (g),wskazuje na celowośó
wydłużenia czastl składowani a przy obnizeniu tempe-
ratury ogrzewania. Założenię to potwierdziły wyniki
uzyskane w niniejszych badaniach. Przy zastosowa-
niu trwającego około 70 godzinprocesu dodatkowego
ogrzewanla albuminy jaja klrzego w temperaturzę
7 2" C możIiwe stało się uzyskanie produktu bezpiecz-
nego - wolnego od pałeczek Salmonella, nawet przy
wysokim poziomie wyj ściowym wtómego zanteczysz-
czenia t5lm i drobnoustroj ami.

Uzyskane eksperymentalnie dane wskaĄą tż za-
prop onowane p arametry o grzewania mo gĘby zna\eźć

zastosowanie w produkcji suszonej albuminy jaja ku-
rzęgo na skalę przemysłową, Jednocześnie celowe
wydaje się przeprowadzenie badań nad wpĘwem na
pńeczki S ąlmonell a przechowywania w podobnych
warunkach w środowisku nieodcukrzonego suszone-
go białka jajakurzego. Dotychczasowe dane piśmien-
nictwa wskazują bowiem, ze obecność cukrowców
w środowisku wywiera podczas ogtzewanla działantę
ochronne na pałeczkt Salmonella (8).

piśmiennictwo

1 .Anon ,. Egg pasteurization manua1. ARS 74-48. Poultry Laboratory Agricul-
ture Research Service, United States Department of Agriculfure, Albany 1969.

2 Anon: Norma Zakładowa ZN-95 MRiGZ/J-07. Albumina jaja (kurzego) su-

szona. Białko w proszku odcukrzane
3.Anon.: Opinion of the Scientific Committee on Veterinary Measures relating

to Public Health on Salrrronellae in foodstufis. European Commission,
Health and Consumęr Protection Directorate-General 2003.

4 Archer J., Jel,vis E. T., Bird J., Gaze J. E: Hęat resistance of Salmonella
welteruerden in low-moisture environments. J. Food Prot. 1998, 6I,969-
-913.

5 Ayres J. C., Slosberg H. M.: Destruction of Salmonella in egg albumen Food
Techno]. l949, 3, 180-183.

6.Banwart G J., Ayres J. C.: The effect of high temperatwe storage on the

content of Salmonella and on the functional propeńies of dried egg white.
Food Technol. l955, l0, 68-73.

J.Baron F., Nau F., Guerin-Dubiard C , Gonnet F, Dubois J. J., Gautier M.:
Effect of dly heating on the microbiological quality, functional properlies,
and natural bacteriostatic ability of egg wlrite alter reconstitution J. Food
Prot. 2003, 66,825-832

8.Goepferl J. M., Iskander I. K., Amundson C 11 : Relation of the heat resi-
stance of salmonellae to the water activity of the environment. Appl. Micro-
biol 1970, 19,429-433.

9 Jung Y. S., Beuchat I R.: Survival of multidrug-resistant Salmonella §plri-
murium DT104 in egg powders as affected by water activity and temperafu-

re. Int J. Food Microbiol. 1999,49, 1-8.

I0 Kretowska-Kuta M.,. Badanje jakości produktów spożywczych. PWN, War-
szawa l995.

Il.Radlcowski M: Pzenikanie pałeczek Salmonella przez skorupę do wnętrza
jaj Medycl.naWet. 1996,52, 109-1 Il

12.Radkowski M.: Przeżyłvalność pałeczek SaImonella w jajach. Medycyna Wet
1995, 51, 507-509.

13.Riemann i/.: Effect ofwater activity on the heat resistance of Salmonella in

dry materials. Appl. Microbio1. l968, 16, 162I-1622.
14 Yadav J. K., Vadehra D Z: Mechanism of egg white resistance to bacterial

growth. J. Food Sci 1997,42,92-91

Adres autora: dr Adam Malicki, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
e-mail: malicki@ozi.ar.wroc.pl

STAN ZAKAZ'NYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiw sierpniu 2005 r.*)

1. Wścieklizna zwaerząt dzikich - wystąpiła w 4 województwach: opolskim (1-1), podkarpackim
(1-1), warmińsko-mazurskim (2-3) i wielkopolskim (1-1). Zanotowano ją u S lisów i 1 borsuka.

2. Wścleklizna zwierząt domowych - wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskim (1-'1).

Zanotowano ją u 1 sztuki bydła.

3. Zgnilec amerykański pszczół - wystąpił w 5 województwach: lubelskim (2-2), małopolskim
(1-1), opolskim (1-1), podlaskim (1-1)ipomorskim (1-2).

*) W nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których clroroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym


