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ABSTRACT
Beef is easily subject to microbial spoilage and the addition of bioactive substances could slow down this process. Therefore, the aim of this study was to
monitor the effect of resveratrol on the growth of Pseudomonas spp. Resveratrol extract at different concentrations (0.02%, 0.05% and a control sample
without extract) was added to ground meat from boneless beef neck. Samples were vacuum packed or modified atmosphere (80% O2, 20% CO2) and stored at
3°C for 4 weeks (analyzed weekly). The experiment was carried out under the same conditions twice with an interval of half a year. From the analyzed 120
samples, it follows that resveratrol did not show any inhibitory effect on the growth of pseudomonads. This was manifested only in vacuum-packed samples.

MATERIÁL A METODY
 Pro studii bylo vybráno maso z hovězího krku bez kosti. Do namletého
masa byl přidán extrakt resveratrolu (výsledná koncentrace v mase 0,02 % a
0,05 % a kontrolní vzorek bez extraktu).
 Vzorky byly zabaleny vakuově, nebo s modifikovanou atmosférou (80 %
O2, 20 % CO2). Každý vzorek byl analyzovaný duplicitně. Pokus byl proveden
za stejných podmínek dvakrát s odstupem půl roku (test 1, test 2). Celkem
bylo analyzováno 120 vzorků. Vzorky byly skladovány 4 týdny při 3 °C.
 Odběry po namletí a smíchání s extraktem a poté každý týden.
 Stanovení Pseudomonas spp. bylo prováděno odběrem 25 g vzorku (+ 225
ml pufrované peptonové vody; Oxoid, CZ) a následnou inokulací na
Pseudomonas agar (Oxoid) při 25 °C, 2 dny. Suspektní kolonie byly
konfirmovány oxidázovým a katalázovým testem (oba pozitivní).
 Data byla vyhodnocena pomocí testu ANOVA.

ZÁVĚR
Na trhu existuje poptávka po přírodních látkách, které by mohly příznivě
ovlivnit kvalitativní ukazatele potravin a prodloužit jejich údržnost. Testovaný
resveratrol, který vykazuje antimikrobiální účinek na patogenní
mikroorganismy, na růst pseudomonád inhibiční účinek žádný neměl.
Naopak ve vzorcích mletého masa s resveratrolem byl zaznamenán vyšší růst
těchto bakterií, což by mohlo souviset s inhibicí jiných skupin
mikroorganismů a uvolnění konkurenčního prostředí. Pro možnost využití
rostlinných extraktů v masném průmyslu je nesmírně důležité testování
inhibičního potenciálu na růst nejen patogenních mikroorganismů, ale i těch,
které se podílejí na kažení. Literatura
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Tabulka 1: Počty bakterií rodu Pseudomonas v mletém mase – test 1, test 2.

VÝSLEDKY A DISKUZE
 V testu 1 (Tab. 1) vykazovaly bakterie rodu Pseudomonas (Obr. 1) nultý
den nižší počty ve vzorcích s 0,05 % přídavkem resveratrolu než ve vzorcích s
0,02 % přídavkem resveratrolu i v porovnání s kontrolními vzorky v obou
typech balení (p <0,05). Obdobně byly počty pseudomonád i v testu 2 (Tab.
1) nultý den nižší (p <0,05) ve všech vzorcích s resveratrolem, než v
kontrolních vzorcích.
 V dalším průběhu testu 2 od 2. týdne je pozorovatelný vyšší počet
pseudomonád ve vzorcích s resveratrolem balených v atmosféře s kyslíkem
než u vzorků balených ve vakuu (p <0,05). To přetrvalo až do 4. týdne
skladování. Je tedy pozorovatelný jasný vliv typu balení, kdy vzorky s
resveratrolem balené v MAP mají vyšší počty, než ty balené ve vakuu (p
<0,05). To bylo pozorováno i v testu 1.
 Řada studií potvrzuje, že vakuové balení umožňuje delší skladování masa
než balení v modifikované atmosféře (Blana & Nychas, 2014; Kameník et al.,
2014; Kaur et al., 2017; Kiermeier et al., 2013). Ačkoli převládá povědomí o
Pseudomonas spp. jako o aerobních mikroorganismech, mohou se určité
druhy vyskytovat a růst i v anoxickém prostředí pomocí denitrifikace, nebo
acetátové či argininové fermentace (Kolbeck et al. 2021).
 V testu 1 i 2 je možné pozorovat, že po určitém čase dochází k rychlejšímu
růstu pseudomonád ve vzorcích s resveratrolem než ve stejně baleném
kontrolním vzorku. Za přítomnosti resveratrolu mohlo dojít k potlačení např.
psychrotrofních BMK a pseudomonády využily uvolněný prostor a staly se
dominantními. Změnu složení mikrobiomu inhibicí jedné skupiny
mikroorganismů a tím rychlejšímu růstu jiné skupiny bakterií popisují Blana
& Nychas (2014), Kameník et al. (2014) a Kiermeier et al. (2013). Pro
potvrzení této hypotézy je ale potřeba větší množství dat.

CÍP PRÁCE
Cílem naší studie bylo ověření vlivu resveratrolu na růst bakterií
Pseudomonas spp. v hovězím mletém mase baleném vakuově, nebo v
modifikované atmosféře.

I VAC – vakuové balení, MAP – balení v modifikované atmosféře (80 % O2, 20 % CO2);
II rozdílná písmena ve sloupcích označují statisticky významný rozdíl (p <0,05)
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Koncentrace resveratrolu Pseudomonas spp. (log KTJ/g)II

(typ balení)I 0. den Po 1. týdnu Po 2. týdnech Po 3. týdnech Po 4. týdnech

Te
st

 1

0,02 % (VAC) 2,78 ± 0,03c 3,37 ± 0,19c,d 5,37 ± 0,19b 5,93 ± 0,03b,c 6,26 ± 0,08b,c

0,05 % (VAC) 1,7 ± 0a 2,94 ± 0,09a,b 4,95 ± 0,32a,b 5,37 ± 0,46c 5,78 ± 0,12a,b

0,02 % (MAP) 2,78 ± 0,03c 3,53 ± 0,02d 5,3 ± 0,03b 7,18 ± 0,28c 8,83 ± 0,14c,d

0,05 % (MAP) 1,7 ± 0a 2,44 ± 0,11a 4,72 ± 0,4a 6,6 ± 0,85b,c 9,23 ± 0,07d

0,0 % (VAC) 2,09 ± 0,3b 3,24 ± 0,28b,c,d 4,77 ± 0,23a 5,17 ± 0,12a 5,4 ± 0,2a

0,0 % (MAP) 2,09 ± 0,3b 3,15 ± 0,3,b,c 5,41 ± 0,47a,b 5,44 ± 0,03a,b 6,15 ± 0,53b

Te
st

 2

0,02 % (VAC) 4,8 ± 0,02a 5,09 ± 0,07a,b 4,45 ± 0,21a 5,13 ± 0,07b 5,01 ± 0,04a

0,05 % (VAC) 5,03 ± 0,07b 4,87 ± 0,04a 4,53 ± 0,18a,b 4,52 ± 0,06a 4,91 ± 0,24a

0,02 % (MAP) 4,8 ± 0,02a 6,72 ± 0,06b,c 6,83 ± 0,49c,d 7,27 ± 0,1c,d 7,49 ± 0,08d

0,05 % (MAP) 5,03 ± 0,07b 7,01 ± 0,04c 7,24 ± 0,09d 7,43 ± 0,09d 7,15 ± 0,27c,d

0,0 % (VAC) 5,28 ± 0,03c 5,12 ± 0,12a,b,c 4,87 ± 0,04b,c 4,55 ± 0,61a 5,24 ± 0,05b

0,0 % (MAP) 5,28 ± 0,03c 6,57 ± 0,1a,b,c 6,63 ± 0,03c,d 6,55 ± 0,01b,c 6,29 ± 0,12b,c

Obr. 1: Nárůst Pseudomonas spp. na agaru s glukózou, triptonem a kvasničním extraktem
(vlevo) a na krevním agaru. (Foto M. Dušková)


