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ABSTRACT

Part of the environment of the dairy industry is the presence of microorganisms that naturally occur as a microbiocenosis of raw milk. It is

precisely the representatives of the Enterobacteriaceae family, in addition to their negative impact on the technology of dairy production, that

can also pose a risk to human health, both as agents of alimentary enterotoxicosis and, according to the results of many works in recent

decades, as a potential source of transmission of antimicrobial resistance genes. Out of a total of 52 samples taken, primary screening of 18

samples captured the presence of representatives of the Enterobacteriaceae family in a fairly wide range of their total (1-6.09 log CFU/g).

Materiál a metodika

Odber vzoriek bol realizovaný v

dvoch prevádzkach na výrobu

syrov počas celého pracovného

procesu výroby v časových

nadväznostiach jednotlivých

krokov výroby. Vzorky boli

odoberané zo surového mlieka

(kravské, kozie, ovčie), ktoré bolo

použité na výrobu syrov a z

mlieka po pasterizácií. Následne

boli odobraté aj vzorky zo

všetkých vyrobených syrov v čase

ich vyzretia. Ďalej boli odobraté

stery z prostredia, v ktorom sa

mlieko spracovávalo a zo

zariadenia, v ktorom sa

predpokladal kontakt počas

procesu výroby. Odobraté boli aj

stery z oboch rúk pracovníkov a

stery z pracovných záster. Zo

všetkých vzoriek mlieka boli

pripravené desaťnásobné riedenia

podľa ISO 6887-5 (2010).

Následne bola vykonaná izolácia

baktérií čeľade Enterobactericeae

prostredníctvom normy na dôkaz

a stanovenie ich počtu podľa STN

ISO 21528.

Výsledky a diskusia

Z celkového počtu 52 odobratých vzoriek bola v rámci primárneho skríningu v počte 18 vzoriek

zachytená prítomnosť baktérií čeľade Enterobacteriaceae v pomerne širokej škále ich celkového

počtu (1-6,09 log KTJ.g-1). Z týchto 18 vzoriek boli uvedené baktérie prítomné v 6 vzorkách,

ktoré boli odobraté z prostredia výroby a rúk pracovníkov (v jednom prípade záchyt z pracovnej

zástery). Ostatných 12 vzoriek s pozitívnym nálezom baktérií čeľade Enterobacteriaceae sa týkalo

surového mlieka a syrov vyrobených zo surového, ale aj z pasterizovaného mlieka. Tiež je

potrebné uviesť, že v prípade prevádzky č.1 boli vyšetrované surové kozie a ovčie mlieka, čo

výrazne ovplyvnilo mikrobiálny nález z hľadiska kvalitatívneho a kvantitatívneho. Počty KTJ.g-1

čeľade Enterobacteriaceae sú uvedené v Tabuľke v logaritmickom tvare z dôvodu lepšej

prehľadnosti a možnosti porovnania daných výsledkov. Pri vyhodnocovaní všetkých vzoriek, v

ktorých sa potvrdila prítomnosť zástupcov čeľade Enterobacteriaceae bol najvyšší celkový počet

KTJ.g-1 v syre vyrobenom z nepasterizovaného mlieka. Taktiež sa podarilo zachytiť relatívne

vysoké počet KTJ.ml-1 baktérií danej čeľade na rukách jedného z pracovníkov prevádzky, z ktorej

boli vyhodnocované aj syry v tejto práci.

Vzorka steru Počet baktérií v log 

KTJ.ml-1

Vzorka syra Počet baktérií v log 

KTJ.g-1

Vzorky 

mlieka

Počet baktérií v log 

KTJ.ml-1

1 4,94 1 5,48 1 2,85

2 3,28 2 4,84 2 5,24

3 5,48 3 5,30 3 3,71

4 4,2 4 2,60 4 3,08

5 1 5 3,20 5 6,09

6 1,6 6 2,47

Tabuľka : Priemerné počty baktérií čeľade Enterobacteriaceae iba vo vzorkách s pozitívnym záchytom vo 

vzorke

Záver

Zdrojom baktérií z čeľade Enterobacteriaceae nie je len mlieko, ale aj prostredie, v ktorom je spracovávané a ako kritický faktor

sa ukazuje práve personál, ktorý prichádza do kontaktu s potravinami najmä pri priamom kontakte so surovinou, ako je to

napríklad pri výrobe syrov. Dôležité je klásť dôraz nielen na hygienu rúk zamestnancov, ale taktiež na hygienu nástrojov, ktoré

prichádzajú do kontaktu s potravinami (formičky, harfy, atď.) a taktiež na zamedzenie kontaktu oblečenia zamestnancov,

respektíve zabezpečenie takej formy pracovných odevov, ktoré v prípade ich kontaktu s pracovným prostredím pri výrobe

potravín, by mali byť vyrobené z materiálu, ktorý je možné pravidelne čistiť a dezinfikovať.
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