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A baktériumoknak és különböző spóráknak hővel szembeni ellenállóképes
ségét feltételezhetően a közegnek minden alkotórésze befolyásolja, amelyben a 
hőkezelés történik. (1). Egyes anyagoknak azonban, mint a zsíroknak, fehérjék
nek, konyhasónak, kifejezett hővel szembeni ellenállóképességet fokozó tulaj
donságát -  védőhatását-figyelték meg. Különösen a zsírok és zsírtartalmú anya
gok ilyen irányú tulajdoságaival foglalkoztak részletesen. A zsíroknak ezt a 
hatását részben rossz hővezető képességükkel, részben a baktériumokat bevonó 
tulajdonságukkal magyarázzák (2), (3).

A mikroorganiuzmusoknak különösen akkor növekszik meg zsírban a hő
tűrésük, ha kevésbé nedves tenyészviszonyokból kerülnek a zsírba (4). A hővel 
szembeni ellenállásnak ezt a növekedését az alacsonyabb víztartalomra, a bak
térium saját sejtvíztartalmára vezetik vissza (4), (5). Ezzel kapcsolatban hazai 
vizsgálatok is utalnak a mikroorganizmusok hőpusztulásánál a sejtvíztartalom 
jelentőségére (6).

Befolyásolja a mikrobák hővel szembeni ellenállóképességét még a tápta
laj fehérje és konyhasótartalma is (7).

A különböző spórák hőellenállását is hasonló tényezők befolyásolják, azon
ban ha a vegetatív sejt és a spórák fehérje és víztartalom különbségére gondo
lunk, nyilvánvaló a spórák nagyobb hőtűrőképessége, amely általában 50%-kal 
haladja meg a vegetatív formák hőtűrését (7).

A penészspórák hőellenállására Tanner (3) könyvében találunk adatokat. 
Általában a penészspórák alacsonyabb hőmérsékleten pusztulnak el, mint a 
baktériumspórák. Vannak azonban olyan aspergillus és penicillium törzsek, 
amelyek spóráinak elpusztításához 60 C fokon 30 perc szükséges. Ennél ma
gasabb hőmérsékletet is túlélhetnek a kísérletek szerint egyes penészspórák a 
kenyér sütésénél.

A cukor is tartalmaz penészspórákat, az édesiparban való felhasználásakor 
azonban rendszerint különböző hőkezelésnek vetik alá. Ezzel kapcsolatban 
megvizsgáltuk, hogy a telített cukoroldat milyen befolyást gyakorol a penész
spórák hőtűrésére. Fondant-készítésnél ugyanis telített, illetve túltelített olda
tokat állítanak elő megfelelő hőkezeléssel, főzéssel. A fondant megszilárdulásá
nál, -  a fondant öntésénél -  viszont fokozatosan csökkenő hőmérséklet ér
vényesül. Vizsgálatainkat az tette indokolttá, hogy az ilyen hőkezelési techno
lógiával készített szaloncukor termékek is gyakran megpenészesednek.

Penésztörzseink közül egy Penicillium martensii törzs nagy kezdeti spó
raszám (mill/ml) esetén 80 C fokos néhány perces hőkezelés után is pozitív 
tenyészetet adott. A törzs hőtűrését megvizsgáltuk fiziológiás konyhasóoldat
ban és telített cukoroldatban 70 C fokon és 80 C fokon.

Sabouraud agaron való tenyészetből fiziológiás konyhasóoldattal spóra- 
szuszpenziót készítettünk (1 mill/ml). A szuszpenzióból 1 -1  ml-t vittünk 
ultratermosztátban előmelegített 19-19 ml fiziológiás konyhasóoldatba és te
lített cukoroldatba. A cukoroldat telítettségét 70 C fokon 3,31:1, 80 C fokon 
3,80:1 cukor-víz arányával értük el (8). A spóraszuszpenziónak a konyhasó
oldatba, illetve cukoroldatba vitelekor a folyadék hőmérséklete 4 - 5  C fokot 
süllyedt és a kívánt hőmérsékletet 1 ,5-2  perc alatt érte el, amely ingadozás 
az első 5 perces vizsgálati időben benne szerepel. A hőkezelés 5. 10., 15., percé
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ben 0,5 ml-t oltottunk ki Petri-csészébe, a tenyésztést pedig Sabouraud agarban 
végeztük +30 C fokon.

Szaloncukorból és fondant öntésénél használt keményítőlisztből kitenyész
tett penésztörzsek vizsgálatát - ,  a pusztulási görbe felvétele nélkül -  csupán 
a tenyészthetőség figyelembevételével végeztük.

Vizsgálatok eredménye
Tömény cukoroldatban a penészspórák hőpusztulási sebessége kisebb volt, 

mint a hasonló induló spóraszámmal rendelkező fiziológiás konyhasóoldatban 
hőkezelt spóráké. Az azonos hőmérsékleten és időben vett mintákban ezért a 
spóraszám minden esetben magasabb volt a tömény cukoroldatokban, mint a 
vizes oldatokban (1. ábra). A 80 C fokon és a 70 C fokon mért tizedelődési idők 
között nem volt nagy a különbség, így a pusztulási sebesség hőfokkoefficiense, 
a Q 10 értékre is alacsony maradt.

Szaloncukorból és keményítőlisztből kitenyésztett törzsek közel hasonló tu
lajdonsággal rendelkeztek a hőtűrés tekintetében. Ezek közül bemutatjuk egy 
mucor törzs hőkezelési és tenyésztési adatait. A spórák cukoroldatban 90 C 
fokos hőmérsékleten 15 percig életképes állapotban maradtak, míg fiziológiás 
konyhasóoldatban már 10 perces hőkezelésre elpusztultak (1. táblázat).

A keményítőlisztből kitenyésztett törzsek viszonylag magas hőrezisztenci
ájára szolgálhat az alábbi magyarázat. A szaloncukor kiöntő formáit keményítő
liszttel szórják be, majd az így lisztezett formákba öntik a pihentetés után újra 
felolvasztott szaloncukor masszát, amelynek hőmérséklete 80-85  C fok. A 
keményítőlisztben levő penészspórák, -  mivel a lisztet többszöri öntéshez is 
használják -  sorozatosan 80-85  C fokos hőkezelésen esnek át, amely folyamat 
szelektálja a magasabb hőmérsékletet tűrő penésztörzseket.

A bevezetőben említett anyagok hővel szembeni védőhatásának magyará
zatára kevés adatot találunk. A bevonó hatás és a rossz hővezető-képesség

1. á b r a .

Penészspórák höpusztulása 70 C fokon és 80 C fokon tömény cukoroldatban és fiziológiás
konyhasóoldatban.

..........................................................  tömény cukoroldat
----------------------------------- --------  fiziológiás konyhasóoldat.
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1. táblázat

Mucor penésztörzs spóráinak különböző hőfokon történő kezelését követő tenyésztési ered
ménye.
+ Pozitív tenyészet 
— Negatív tenyészet

a cukornál is érvényesülhet. Megfigyelésünk szerint, ha tömény cukoroldatba 
penészspórákat viszünk és az oldat lehűlve túltelítetté válik, a szaharóz kris
tályosodása a penészspórák körül indul meg először. Természetesen ez nem ma
gyarázza a nagyobb hőtűrést, azonban a spóra kristályosodási gócokat alkot
hat, feltételezhetően a spórák felületén magváltozhat a cukormolekuláknak az 
oldatban szokásos elhelyezkedése.

A jelenség kielégítő magyarázata nélkül is számolni kell a penészspóráknak 
tömény cukoroldatban való nagyobb hőtűrésével. A szaloncukor penészedésé
nek vizsgálatánál ezért, különösen a fertőződési lehetőségek mérlegelésénél, erre 
a tényezőre is figyelemmel kell lenni.
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ДЕЙСТВИЕ САХАРНЫХ РАСТВОРОВ НА ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ 
ПЛЕСНЕВЫХ СПОР

Г. Биро
Во время исследов ания термоустойчивости штаммов Penicillium marterst 

и mucor установили, что споры плесневых штаммов обладают большую 
термоустойчивость концентрированных сахарных растворах, чем в физиоло
гическом растворе повареной соли.

EINFLUSS DER ZUCKERLÖSUNG AUF DIE HITZERESISTENZ VON
SCHIMMELPILZSPOREN

G. Bíró
Bei der Hitzeresistenzprüfung von Penicillium martensii und mucor kann 

festgestellt werden, dass die Sporen dieser Schimmelpilzstämme in konzentrierter 
Zuckerlösung eine grössere Hitzeresistenz aufweisen, als in physiologischer 
Kochsalzlösung.
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