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A hidegkedvelő (psychrophil) baktériumoknak az orvosi mikrobiológiában 
nincs jelentőségük, az alkalmazott mikrobiológiában viszont gondolni kell rájuk 
(1, 2, 3, 4). E mikrobák részben a halgazdaságban fontosak, hiszen több fajtájuk 
(Pseudomonás punctata, Aeromonas salmonicida, Vibrio anguillarum stb) édes- 
vizi és tengeri halak járványszerű, tömeges pusztulását okozhatja. (5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11). Ezenkívül jelentőségük van a híítőiparban, a hűtött élelmiszerek romlá
sát csak azon mikrobák képesek előidézni, amelyek el tudnak szaporodni hűtő- 
szekrény hőmérsékleten (. . . .°C) A hidegkedvelő mikrobákon (egyes Pseudomo
nas, Achromobacter, Flavobacterium, Alcaligenes, Corinebacterium, Micrococcus 
fajok) kívül ez esetben több mesophil baktériummal (főleg bélbaktériumok és 
festékképzők, amelyek +4 —8 fokon is szaporodnak) is számolni kell (12,13, 
14).

A hűtőszekrény hőmérsékletén szaporodó mikrobák vizsgálatával, Szánthá- 
val együtt 1965-ben, a balatoni halpusztulás idején foglalkoztunk. Célunk akkor 
mindössze az volt, hogy a Lille-i Pasteur Intézetben alkalmazott módszereket 
a hidegtűrők vizsgálatára begyakoroljuk (15, 16, 17).

A hidegkedvelő mikrobák jelentősége éppen a hűtőipar fejlődésével fokozó
dik. Ienistea említi, hogy hűtőházakban javítások idején a flóra változik, ilyen 
változásokra egyébként a tárolás miatt gyakran szükség van (4).

A X. Nemzetközi Mikrobiológiai Kongresszus (Ciudad Mexico 1970) külön 
szekcióülésen foglalkozott a psychrophil mikrobákkal. Nagy előadása szerint a 
hidegtűrőképesség a lipoidtartalommal arányos. Ugyancsak e kongresszuson, 
de még az egyik előző zártkörű ülésen említették, hogy a hűtve-szállítás alatti 
romlások megelőzésére foglalkozni kell a hidegtűrő mikrobákkal (18, 19, 20). 
E kérdéssel alkalmunk volt foglalkozni Kubában is.

A Kubai Halkutató Intézet fordult a KTA Élelmiszerkémiai Intézetéhez, 
vizsgáljuk meg, mi okozhatja azt, hogy az exportra készülő langusztakonzervek 
egy része már a dobozolás előtt alkalmatlanná válik, mert az első hőkezelés 
hatására a farki és ollós részek külseje feketére szineződik. 8 nyers languszta és 
4 főtt languszta mintát -  ez utóbbiakon már látszott a színváltozás -  kaptunk 
vizsgálatra. A mintákat fagyasztóban tárolva, először a hidegtűrő mikrobákat 
határoztuk meg, mert ez lényegesen több időt vesz igénybe A Lille-i módszert
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kissé, az adott körülmények figyelembe vételével, módosítottuk s anyagunkat 
a következőképpen dolgoztuk fel:

A mintákból 10-es 1 ООО-res és 1000 000-res hígításokat végezve, mindegyik
ből 0,1 cm3-t szélesztettünk közönséges agar- és Mc Conkey-féle agarlemezek 
felületén, s a táptalajokat két hétig jégszekrényben inkubáltuk, majd leolvasva a 
kinőtt telepek számát megkíséreltük azokat a Shewan-Ingram módszer szerint 
azonosítani (17). Eredményeinkről az alábbiakban számolunk be.

A nyolc nyers langusztaminta alacsony hőmérsékleten kinövő összes élő
csíraszáma grammonként milliós nagyságrendű (8хЮ 5 — 1,2x 106/g) volt. Ezek 
közül 2 —ЗхЮ 5 mennyiségben részben Proteus, részben Pseudomonas volt azo
nosítható. Mindkét mikroba szaporodott szobahőmérsékleten (30 — 31 fok) és 
37 fokon is, bár az utóbbin elég gyengén. A Proteus azonosítása elsősorban a 
jellegzetes telepek, a KJigler táptalajon való viselkedés és az NH;;-képzés alapján 
történt, a Pseudomonas törzs nem termelt festéket, H2S-t alig képezett és szén
hidrátbontás szempontjából eléggé inaktiv volt. A fentemlitett mikrobákon kívül 
mind a nyolc mintában találtunk Micrococcusokat (Gram-pozitív, peroxidáse 
pozitív, fürt alakban elhelyezkedő obiigát aerob coccusok) 100 000-res nagyság
rendben, Corynebaktériumokat (spórátlan pálcikák, plazmájuk szemcsét nem 
tartalmazott) 10 000-res nagyságrendben; ezen utóbbi két mikróbafaj szoba- 
hőmérsékleten nem szaporodott, továbbá Flavobaktériumokat és Candida típusú 
élesztőgombákat ugyancsak 10 000-res nagyságrendben. Ezt azért emelem ki 
külön, mert psychrophil gombákról a Lille-i módszer nem tesz említést.

A főtt minták hűtőszekrényben keltetve sterilnek bizonyultak.
Megismételtük a keltetést szobahőn. A nyers minták esetében a vártnak 

megfelelően csaknem ugyanaz a flóra nőtt ki a táptalajon, egy kitevővel kisebb 
csíraszámban (Coryebaktériumok és élesztőgombák nélkül), míg a főtt mintákból 
spórás baktériumokat (B. megaterium, B. subtilis) és Micrococcusokat mutat
tunk ki 102— 103/g nagyságrendben, e mikrobák azonban +4 fokon nem szapo
rodtak el. Feltehetőleg az eredeti flóra a hőkezelés során megsemmisült, a ki
mutatott baktériumok másodlagosan kerültek a minták felületére.

A nyolc minta közül négyet hőkezelésnek vetettünk alá, s utána meghatároz
tuk a psychrophil és mesophil csíraszámot. Ez alkalommal a hőkezelt minták 
egyöntetűen sterilek maradtak, de a felszínük már a hőkezelés után elszíneződött, 
s pár óra múlva a színváltozás erőteljesebb lett.

Érdeklődésünket elsősorban a Proteus keltette fel, hiszen e mikroba nem 
hidegkedvelő, másrészt nem alkotja tengeri termékek normális mikroflóráját. A 
Dienes f. próba segítségével megállapítottuk, hogy valamennyi kitenyésztett 
törzs azonosnak látszik, tehát feltehető volt a közös eredet. Három tengervíz
mintát néztünk meg, ezek nem tartalmaztak Proteust, viszont 7 vízvezetéki 
víz közül б-ból kitenyésztek Proteus baktériumok, de ezek közül csak 1 törzs 
volt, melyik a fenti próbával a langusztákból kitenyésztett törzsekkel azonosnak 
bizonyult. Kértünk a hűtéshez használt jégből is mintát, ebből szintén kitenyészett 
a Proteus, bár nem volt azonos a fenti törzsekkel; e vizsgálat pár héttel az első 
után történt.

A beküldő munkatársaitól értesültünk arról, hogy a languszták halászata 
huzamosabb időn át történik, a halászhajók este futnak ki a tengerre, az éjszakát 
kint töltik s ha nincs elegendő zsákmány, akkor csak a következő hajnalon érkez
nek vissza. A kifogott és elpusztult rákokat jég és só keverékével hűtik. Azt is 
elmondták, hogy a fentemlitett elszíneződés inkább akkor volt tapasztalható, ha a 
hajók esetleg több éjszakát is kint töltöttek a tengeren s talán még inkább akkor, 
ha a hűtés nem volt folyamatos. A mi elgondolásunk a továbbiakban a következő
képpen alakult. A Proteus, amely a jéggel szennyezte a langusztákat, ha a hűtés
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nem volt megfelelő, elszaporodott, miközben kénhidrogént termelt. A kénhidro
gén reagált a rák páncéljában levő fémekkel (vas, réz, egyéb fémek), -  a fém
ionok bediffundáltak a langusztahúsba, létrehozva a fekete színeződést.

A languszta minták sem nyers, sem főtt állapotban kénhidrogénre emlékez
tető vagy más kellemetlen szagot nem adtak, amiből arra lehetett volna követ
keztetni, hogy jelentősebb mértékű fehérjebontás végbement volna. Ez nagyjá
ból megfelelt a bakteriológiai paramétereknek, hiszen 103-ös nagyságrendű mikro- 
flóra még nem okozza élelmiszerek romlását (21). A minták íze, ahogy ezt kubai 
munkatársaim biológiai próbával megvizsgálták, ugyancsak nem tért el a szo
kottól.

Eredményeink alapján azt a tanácsot adtuk a Halkutató Intézet számára, 
hogy a lehetőségek szerint próbálja meg a hajókat rövidebb kint tartózkodásra 
és bőségesebb jégtartalék beszerzésére rávenni. Ügyelni kell továbbá arra, hogy 
a beérkezés után a langusztákat azonnal hőkezelésben részesítsék. E tanácsokat 
igyekeztek megfogadni s későbbi értesülésünk szerint sikerült a színváltozást 
mutató tételek arányát csökkenteni, bár e problémát teljesen felszámolni kint 
tartózkodásom alatt nem tudták.

Röviden említem meg, hogy hasonló jelenséget tapasztaltunk az egyik 
szállodai étterem által 1971-ben beküldött halakkal kapcsolatban is. Ez alkalom
mal elsősorban Pseudomonas-okat lehetett a halak romlásáért felelőssé tenni, s 
a fertőzések egyrésze még in vivo bekövetkezett, egyes halak bőre alatt gyulla
dásos folyamatokat észleltünk. A minták elszíneződését szintén a hőkezelés után 
lehetett tapasztalni. Tanácsoltuk az étteremnek, hogy a kapott halakat megérke
zésük után részesítsék hőkezelésben s így tárolják. Tudomásunk szerint ez áz 
eljárás megakadályozta további tételek romlását.

IRODALOM

[1] Ormay L.: O rvosi labo ra tó rium i asszisztensek kézikönyve. IV. K iadás, M edicina B uda
pest, 1972.

[2] A lfö ld i Z., Ivánovics Gy., Ráüss K .:  O rvosi m ikrobio lógia és im m u n itá s tan . M edicina, 
B udapest 1969.

[3] Jenei E., Väczi L.: A lka lm azo tt m ikrobiológia. M edicina, B udapest 1968.
[4] lenistea C.: M icrobiologia a lim entelo r. E d itu ra  m edicala  B ucuresti, 1958.
[5] Sm ith  J .  W J .  Gen. M icrobiol. 24, 247, 1961.
[6 ] Sm ith  J .  W .: N ature  193, 1409, 1959.
[7] Sm ith  J .  W .: J .  Gen. M icrobiol. 33, 263, 1963.
[8 ] Rucker R.: Prog. Fish . C ult. 21, 22, 1959.
[9] Hoshina T.: J .  Tokio U niv. F ish. 43, 59, 1957.

flO] M atheisz H .: E lőadás az N D K  O rvostovábbképzö  A kadém ia tan fo ly am án . Berlin — 
L ich tenberg  1965.

[11] Schwerin О.: E lőadás u. o tt .
[12] Bódis A ., Szűcs A ., Szó'cs J Prim ul sinpozion de m icrobiologia a lim entelo r. B ucuresti 

1963, p. 95.
[13] lenistea C., lerem ia T., Giurgea M .: Iginea (B uc.) 7, 121, 1958.
[14] lenistea C., Giurgea., lerem ia T .: Soc. S tiin t. Med. Sectia Ig iena 6, 258, 1957.
[15] N ikodem usz Szántba J H úsipar 15, 102, 1966.
[16] N ikodem usz I.: Eü. Felv. 8, 131, 1967.
[17] N ikodem usz  / . :  E gészségtud. 8, 414, 1964.
[18] Nagy Gy.: K an d id á tu si értekezés. B udapest 1968.
[19] Nagy Gy.: E lőadás а X. N em zetközi M ikrobiológiai K ongresszuson, C iudad Mexico 1970.
[20] Frazier W . C.: M icrobiologia de los A lim entos. Edicion R evolucionaria , La H abana , 

1970.
[21] M ossel D. A . A ., Bechet J ., Lambion R.: La p réven tion  des infections et des tox iin fec ti- 

ons a lim en ta ires. C ooperative Édicion pou r les Industrie s  A lim entaires Bruxelles, 1963.

4 * 259



ЗНАЧЕНИЕ ХОЛОДОСТОЙКИХ МИКРОБ В ПОРЧЕ ПРОДУКТОВ 
МОРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

И. Никодемус, Эдуарда Отеро Родригеус, Мария Каридад Браво 
Аргюеллес де Алмагуер, Магалис Фернандез Ибаргурен

Авторы проводили испытания на образцах лангуст с точки зрения опре
деления изменения их цвета (черневения). В живых микробах порядка 
106/г определили Протеус, Псеудомонас, Микрококкус, Коринебактерий, 
Флавобактерий и дрожжевые грибы. Штаммы Протеус, которые на основа
нии пробы Диэнеш оказались удентичным, не принадлежат к нормальной 
микрофлоре морских продуктов. Установили, что микробы на лангусты 
попали льдом применяемым для охлаждения продукта, а если процесс ох
лаждения не был соответствующий, то микробы размножались, выделяя 
сероводород с металамп панцфрья животного способствовали образованию 
черной окраски. У испытанных образцах соответственно числу загрязня
ющих микроб не наблюдили изменения запаха и вкуса. Подобные явления 
наблюдали и у рыб в вследствпи загрязьнения с Псеудомонас.

BEDEUTUNG DER KÄLTETOLERIERENDEN .MIKROBEN BEI DEM 
VERDERB VON MEERESPRODUKTEN

I. Nikodémusz, Eduardo Otero у  Rodriguez, Maria Caridad Bravo у  Argiielles de 
Almaguer und Magalis Fernandez у Ibarguren

Die Verfasser untersuchten Langustenproben wegen ihrer Farbänderung 
(Schwärzung). Es wurden Proteus, Pseudomonas, Microccocus, Corynebaktenum, 
Flavobakterium und Hefe in einer Grössenordnung von 106/g Keimzahl gefun
den. Die Proteusstämme, welche aufgrund der Probe von Dienes sich als identisch 
erwiesen, gehören nicht zur normalen Mikroflora der Meeresprodukte. Sie stellten 
fest, dass diese Mikroben mit dem zur Kühlung verwendeten Eis auf die Krebse 
übertragen wurden, sich — wenn die Kühlung ungenügend war-vermehrten und 
unter Erzeugung von Schwefelwasserstoff mit dem im Panzer der Tiere an
wesenden Metallen sich schwarz verfärbten. Eine der kontaminierenden Keim
zahl entsprechende Geruchs- eder Geschmacksveränderung war bei den unter
suchten Proben nicht festellbar. Eine ähnliche Erscheinung wurde auch bei 
Fischen beobachtet undzwar infolge der Kontamination mit Pseudomonas.

SIGNIFICANCE OF MICROBES RESISTANT TO COLD IN THE 
DETERIORATION OF MARINE PRODUCTS OF ORIGIN

I. Nikodémusz, Eduardo Otero у Rodriguez, Maria Caridad Bravo у  Argiielles de 
Almaguer, Magalis Fernandez у  Ibarguren

Lobster samples turned black were subjected to investigation. Proteus, 
Pseudomonas, Micrococcus, Corynebacteria, Flavobacteria and yeasts were 
detected in the order of magnitude of 106/g germ count. The Proteus strains 
which proved to be identical by means of the Dienes test do not belong to the 
normal microflora of marine products. It was found that these microbes were in
troduced by the ice used for cooling the lobsters, and when the efficiency of 
cooling was not sufficient they multiplied, and the hydrogen sulphide produced 
by them reacted with the metals present in the crust of lobsters, forming thus a 
black coloration. The examined samples did not show any deteriorations of 
odour and taste according to the germ count. Similar phenomena were observed 
also in fish due to contamination by Pseudomonas.
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