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Abstract
PROGNOSIS OF THE APPLICATION SPICES,

NONDECONTAMINED AND DECONTAMINED BY IRRADIATION
ON THE SANITARY EFFECT FOODSTUFFS

Using the elements of prognostic microbiology it has been shown that under condi-
tions conductive to growth of microorganisms, the foodstuff which contains contaminated
spices is characterised by lowered quality. It may be the risk for human health.
The prognosis has been shown, that microbiological decontamination of spices by irradiation
may be the one of the elements of new system - Hazard Analysis Critical Control Point
(HACCP).

1. WSTĘP

Obecnie za najbardziej nowoczesną metodą sterowania jakością mi-
krobiologiczną środków spożywczych uważany jest System Analizy Zagro-
żeń oparty na Analizie i Kontroli Punktów Krytycznych - HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point). W kategoriach jakościowych i technolo-
gicznych podstawowymi elementami systemu HACCP są:
a) zagrożenie - ocena prawdopodobieństwa zaistnienia zagrożenia;
b) punkt kontroli krytycznej (CCP) - ingerencja technologiczna w celu:

- zapobiegania zagrożeniu,
- przeciwdziałania j ego intensyfikacji,
- redukcji zagrożenia bądź jego eliminacji.

Kontrola punktu krytycznego to takie oddziaływania technologiczne, które
umożliwiają sterowanie jakością, w tym także mikrobiologiczną, przetwa-
rzanych surowców i materiałów pomocniczych. Warunek ten może speł-
niać metoda radiacyjna. Zdefiniowane powyżej ryzyko i zagrożenie obej-
mują elementy prognozowania zdarzeń mikrobiologicznych.

2. MATERIAŁ I METODY

Ocenę skutków zastosowania przypraw o niewłaściwej jakości mi-
krobiologicznej przeprowadzono stosując Pathogen Modeling Program

20



ver. 4 (PMP), który został opracowany dla celów mikrobiologii progno-
stycznej w Eastern Regional Research Center USD/ARS w Filadelfii
(USA) w 1994 roku [1].
Zastosowanie tego programu umożliwia uzyskanie informacji dotyczących
co najmniej trzech zagadnień:
a) Które z czterech wybranych patogenów: Escheńchia coli 0157:H7,

Salmonella sp., Staphylococcus aurę us, Listeria monocyto genes mogą
namnażać się w produkcie o określonych charakterystykach towaro-
znawczych i zadanych warunkach przechowywania?

b) Jakie będą zmiany krzywych wzrostu tych patogenów?
c) Jakim zmianom ulegną parametry krzywych tych drobnoustrojów po

radiacyjnej dekontaminacji?
Prognozę rozwoju wybranych gatunków bakterii patogennych wy-

konano dla wędliny surowej typu „metka".
W PMP wykorzystano model wzrostu bakterii Gompertza, krzywą

podwójnie logarytmiczną:
L(t) = A + C exp(-exp (-B (T-M)))

gdzie: L - liczba bakterii w l g produktu, przechowywanego w temperatu-
rze T °C przez t godzin; A - początkowa liczba bakterii w produkcie, B -
parametr charakteryzujący wzrost w fazie logarytmicznej, C - parametr
charakteryzujący poziom maksymalny populacji, M - parametr charaktery-
zujący okres lag-fazy.

Wybór drobnoustrojów krytycznych dla celów prognozowania
oparto na fakcie, że Salmonella i Staphylococcus aureus są powodem naj-
większej liczby zatruć pokarmowych w Polsce [2]. Bakterie z grupy coli są
wskaźnikiem higieny procesów produkcyjnych. Ostatnio coraz więcej
uwagi poświęca się Listerii monocytogenes, ze względu na różnorakość
schorzeń, które może powodować ten drobnoustrój oraz trudności diagno-
styczne [3].

Zgodnie z instrukcją PMP, podstawowe charakterystyki towaro-
znawcze wędliny typu „metka" oraz przyjęte wielkości skażeń mikrobio-
logicznych przedstawia tabela l.

Założenie poziomu zanieczyszczenia przypraw drobnoustrojami w
ilości 40 000 jtk/g (jednostki tworzące kolonie) wynikało z faktu, że nawet
w warunkach dobrej praktyki higienicznej [4] przyprawy mogą być zanie-
czyszczone mikrobiologicznie na takim właśnie poziomie. Przyjęcie takiej
liczby wynika również z koncepcji HACCP, zakładającej sytuacje skrajne.
Prognozę wzrostu opracowano dla dwóch temperatur przechowywania, tj.
10 i 20°C. Temperaturę 10°C wybrano jako tę, która jest zalecana przez
producentów do przechowywania tego wyrobu. Natomiast temperatura
20°C obrazuje sytuację skrajną.
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Tabela 1. Podstawowe charakterystyki towaroznawcze wędliny surowej typu „metka"
oraz przyjęte wielkości skażeń mikrobiologicznych.

Wyróżnik Wędlina surowa typu „metka"
Zawartość NaCl [%]
Aktywność wodna
PH
Zawartość azotynu [ug/g]
Temperatura przechowywania [°C]
Udział mieszanki przypraw w składzie
surowcowym [%]
Drobnoustroje krytyczne

Założony poziom skażenia drobnoustrojami

2,7
0,985
6,5
125
10i20°C

Escherichia coli 0157:H7, Salmonella sp.,
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes
40000

Uwzględniając efekt rozcieńczenia, do wędliny zostanie wprowa-
dzone wraz z przyprawami skażenie dodatkowe danym gatunkiem bakterii
patogennej, nie mniejsze niż 400 jtk/g. Dla uzyskania informacji o możli-
wości wzrostu patogenów w wyrobie, konieczne było przyjęcie, że licz-
bowo wszystkie cztery gatunki patogenów występują jednocześnie.

Przyjęto, że zabieg mikrobiologicznej dekontaminacji przypraw
metodą radiacyjną powinien zmniejszać początkowe skażenie o czynnik
nie mniejszy niż 106, tj. o 6 cykli logarytmicznych. Liczba ta uważana jest
za wskaźnik letalności przy zabiegach pasteryzacyjnych wyrobów spo-
żywczych [5]. Stąd też, po uwzględnieniu efektu rozcieńczenia, wielkości
skażeń przypraw dekontaminowanych radiacyjnie będą wynosić dla wędli-
ny 0,0004 jtk/g. W praktyce oznacza to oszacowanie poziomu skażenia
mikrobiologicznego w kategoriach prawdopodobieństwa przeżycia, po-
nieważ interpretacja w kategoriach liczb bezwzględnych byłaby pozba-
wiona sensu biologicznego.

Prognozę wygenerowano dla czasu przechowywania 120 godzin,
czyli 5 dni.

3. OMÓWIENIE WYNIKÓW

Wyniki prognoz dotyczące możliwości wzrostu patogenów w wędli-
nie surowej typu „metka" w przypadku zastosowania przypraw niedekon-
taminowanych oraz dekontaminowanych przedstawiono na rys. 1-4.

Jak wynika z rys. l, w wędlinie surowej typu „metka", przechowy-
wanej w temperaturze 10°C, zaistnieje prawdopodobieństwo wzrostu Li-
sterii monocytogenes. Po ok. 30 godzinach wzrost tych bakterii przejdzie
w fazę logarytmiczną. Poziom skażenia Salmonella (rys. 2) oraz Escherichia
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Rys. l . Prognoza skutków higienizacji przypraw w wędlinie surowej wg PMP dla Listeria
monocytogenes.

coli (rys. 3) nie będzie ulegał w praktyce zmianie. Wzrost Staphylococcus
aureusjest mało prawdopodobny w tej temperaturze.
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Rys. 2. Prognoza skutków higienizacji przypraw w wędlinie surowej wg PMP dla Salmo-
nella sp.

Wzrost temperatury przechowywania wędliny surowej do 20°C,
spowoduje zmianę kształtu krzywych wzrostu poszczególnych patogenów.
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Szczególnie intensywnie będzie namnażać się Listeria monocy to genem
f rys. l i oraz Salmonella (rys 2).
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Rys. 3. Prognoza skutków higienizacji przypraw w wędlinie surowej wg PMP dla Esche-
nchia coli.

Oprócz wzrostu Eschenchia coli (rys. 3) możliwy jest także wzrost
Staphylococcus aureus, nieobserwowalny w temperaturze 10°C (rys. 4).
Temperatura jest więc czynnikiem kształtującym nie tylko ilość, lecz także
skład gatunkowy mikroflory. W przypadku Salruonelli jej wzrost będzie
intensywny w 20°C, pomimo obecności azotynu w wędlinie surowej.

mehigieniz.,20 C

higieniz.,20 C

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Czas preechowywanja [godzj

Rys. 4. Prognoza skutków higienizacji przypraw w wędlinie surowej wg PMP dla Sta-
phylococcus aureus.
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Z technologicznego punktu widzenia, wprowadzenie do obrotu wę-
dliny surowej, w Które j M\\icrdzona zostanie obecność jednego z trzech
patogenów, czyli Salmonelli, Staphylococcus aureus, Escherichia coli na

, , ") "t ,

poziomie I0~-10~ jtk/g, spowodować powinno dyskwalifikacje tego wryrobu.
Prognoza przebiegu krzywych wzrostu patogenów w „metce" wska-

zuje, że przechowywanie w temperaturze 10°C zabezpiecza ten wyrób przed
namnażaniem się Staphylococcus aurem (brak wzrostu, rys. 4) i Escherichia
coli (krzywa wzrostu jest prawie równoległa do osi czasu, rys. 3). Jedynie w
przypadku Listerii monocytogenes (rys. 1) po ok. 15-20 godzinach nastąpić
może zakończenie okresu lag-fazy i następnie stopniowe namnażanie bak-
terii. Jest to zgodne z informacjami zamieszczonymi w pracy K. Troja-
nowskiej [6], z których wynika, że patogen ten m;i zdolność wzrostu nawet
w warunkach chłodniczych.

Celowy lub przypadkowy wzrost temperatury przechowywania „met-
ki" spowoduje co najmniej trzy zjawiska:
- zakończenie lub znaczne skrócenie okresu lag-fazy,
- intensywny wzrost poziomu skażenia,

zostaną stworzone dogodne warunki do wzrostu innych drobnoustrojów.
W przypadku Staphylococcus aureus nie jest możliwe nawet przybli-

żone określenie momentu zakończenia lag-fazy. Dla pozostałych drobno-
ustrojów okres ten wyniesie ok. 5 do 10 godzin. Można przewidzieć rów-
nież, że dynamika wzrostu patogenów będzie zróżnicowana, a szczególnie
intensywna dla Listerii monocytogenes.

Z sanitarnego punktu widzenia istotne jest, jakie zagrożenie dla
zdrowia stanowić mogą wyroby, w których występuje określony poziom
skażenia patogenami. Jest to możliwe w przypadku Salmonelli oraz
Escherichia coli. K. Trojanowska przytacza dane [6], z których wynika, że
liczba komórek Salmonelli konieczna do wywołania zatrucia u zdrowego
człowieka jest mniejsza niż l O5 komórek. W przypadku Escherichia coli
poziom konieczny do wywołania toksoinfekcji określany jest na 10 jtk/g.
Oznacza to, że spożycie 100 g potrawy na poziomie l O4 jtk/g może wy-
wołać zatrucie u zdrowego człowieka. Według danych prognostycznych
(rys. 3) taki poziom skażenia uzyskany zostanie w „metce" w temperaturze
20°C w okresie 24-25 godzin.

W świetle danych literaturowych nie jest możliwe oszacowanie gra-
nicznego poziomu skażenia dla Staphylococcus aureus i Listeria monocy-
togenes [6]. Pomimo to fakt wejścia tego patogenu w okres logarytmicznej
fazy wzrostu urealnia możliwość wystąpienia zagrożenia.

Szczególnie interesująca wydaje się prognoza wzrostu Listeria mo-
nocytogenes. W przypadku temperatury 20°C logarytmiczna faza wzrostu
rozpocznie się po czasie mniejszym niż 10 godzin (rys. 1). Według danych
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literaturowych [3] nie można określić poziomu skażenia tym patogenem,
koniecznego do wywołania zatrucia.

Z przeprowadzonej prognozy wynika jednoznacznie, że:
- niedekontaminowane przyprawy mogą pogorszyć jakość wyrobu koń-

cowego;
- stanowić mogą realne zagrożenie dla zdrowia konsumenta.

W prognozowaniu skutków sanitarnych zastosowania przypraw de-
kontaminowanych radiacyjnie przyjęto, że w wyniku dekontaminacji po-
czątkowa wielkość skażenia patogenami zostanie zmniejszona o czynnik
l O6, tj. o 6 cykli logarytmicznych.

Jak wynika z rys. 1-4, krzywe rozwoju patogenów w wędlinie typu
„metka" z przyprawami dekontaminowanymi radiacyjnie i przechowywa-
nej w temperaturze 10°C będą charakteryzować się następującymi wspól-
nymi cechami:
- wielkość poziomu skażenia wyrobu może być szacowana jedynie w

kategoriach prawdopodobieństwa przeżycia, a nie rzeczywistej obec-
ności bakterii;

- krzywe wzrostu patogenów nie przekroczą granicy 10°C przez cały
okres przechowywania. Oznacza to, że w praktyce zaistnieje możliwość
wystąpienia l komórki bakteryjnej dopiero w 10 lub więcej gramach
produktu.

Wzrost temperatury przechowywania z 10 do 20°C spowoduje, że
nastąpi wzrost skażenia. W praktyce, z rys. 1-4 można wyznaczyć, że
przybliżony czas przechowywania w tych warunkach konieczny do stwier-
dzenia obecności l jtk/g wynosić będzie jak podano w tabeli 2.

Tabela 2. Oszacowanie czasu przechowywania „metki" w temperaturze 20°C, konieczne-
go do stwierdzenia skażenia w ilości l jtk/g (godz.).

Patogen

Escherichia coli

Listeria monocytogenens

Salmonella sp.

Staphylococcus aureus

Wędlina typu „metka"

Przyprawy dekontaminowane

40-45

10-15

12-15

25-30

Przyprawy niedekontaminowane

0

0

0

-

Jak wynika z tabeli 2 zabieg radiacyjnej dekontaminacji przypraw
spowoduje znaczące przesunięcie w czasie poszczególnych faz rozwoju
analizowanych patogenów. Wydłużony zostanie jednocześnie czas prze-
chowywania wędliny w określonych przedziałach temperatur.
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Na podstawie wygenerowanej prognozy można stwierdzić, że korzy-
ści wynikające z zastosowania radiacyjnej mikrobiologicznej dekontami-
nacji mogą być oceniane w co najmniej dwóch aspektach:
a) Zabezpieczenia odpowiedniej jakości wyrobu.
b) Zmniejszenia zagrożenia toksoinfekcjami spowodowanymi środkami

spożywczymi.
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