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Z opublikowanych w Gazecie Cukrowniczej danych można ocenić efekt 

wdrożenia i stosowania w przemyśle cukrowniczym Dobrej Praktyki Higienicznej 

(GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz systemu HACCP na jakość 

mikrobiologiczną cukru: 



kryterium oceny - wymagania normy amerykańskiej  

opracowanej przez National Soft Drink Association (NSDA) 
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dopuszczalna liczba drobnoustrojów w 10 g cukru 

Bakterie mezofilne nie więcej niż 200 jtk 

Drożdże nie więcej niż 10 jtk 

Pleśnie nie więcej niż 10 jtk 

Ponadto 10 g cukru nie może zawierać bakterii z rodzaju Leuconostoc  

oraz bakterii chorobotwórczych. 
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 Kowalska M. Ocena mikrobiologiczna cukru – przyczyny i sposoby   

zmniejszenia wtórnego zakażenia cukru. Gazeta Cukrownicza 1995, 8,  

147 – 150 

CEL BADAŃ:  

MIKROBIOLOGICZNA OCENA DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU PIĘCIU PRÓBEK 

CUKRU BIAŁEGO Z KAMPANII 1993/1994 

WYNIKI BADAŃ: 

 liczba bakterii mezofilnych powyżej 200 jtk/10g cukru – powyżej 90% prób 

 liczba drożdży powyżej 10 jtk/10 g cukru – brak 

 liczba pleśni powyżej 10 jtk/10 g cukru – 21% prób 



Zgodnie z dyrektywą rady z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (93/43/EWG) obowiązek wdrożenia systemu HACCP dotyczył 

wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem  

i przygotowaniem, ale także magazynowaniem, transportem i sprzedażą 

produktów żywnościowych, niezależnie od ich wielkości. 

Polska wprowadziła uregulowania dyrektywy 93/43/EWG ustawą z 11 maja 

2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. 2001.63.634). 

Na mocy ustawy kierujący dużym, bądź średnim zakładem był 

zobowiązany do wdrożenia systemu HACCP od dnia 01.01.2004 roku. 
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 Kowalska M. Zakażenie cukru w aspekcie wymagań higieniczno  

– sanitarnych dla zakładów przemysłu spożywczego. Gazeta Cukrownicza 

2005, 7, 194 -197 

WYNIKI BADAŃ: 

 liczba bakterii mezofilnych powyżej 200 jtk/10g cukru – 25% prób 

 liczba drożdży powyżej 10 jtk/10 g cukru – brak 

 liczba pleśni powyżej 10 jtk/10 g cukru – 4% prób 

CEL BADAŃ:  

MIKROBIOLOGICZNA OCENA STU DZIESIĘCIU PRÓBEK CUKRU 

BIAŁEGO WYPRODUKOWANYCH W DWUDZIESTU SIEDMIU 

CUKROWNIACH W KAMPANII 2004/2005 
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 Kunicka-Styczyńska A., Żakowska Z. Ocena mikrobiologiczna cukru 

białego na przestrzeni lat 2005 – 2008. Gazeta Cukrownicza 2008, 10,  

46 - 47 

CEL BADAŃ:  

MIKROBIOLOGICZNA OCENA CZTERYSTU OSIEMDZIESIĘCIU SZEŚCIU 

SZEŚCIU PRÓB CUKRU BIAŁEGO Z KAMPANII  

2005/2006, 2006/2007 i 2007/2008 

WYNIKI BADAŃ: 

KAMPANIA 2005/2006 (137 prób) 

 liczba bakterii mezofilnych powyżej 200 jtk/10g cukru – 3 próby 

 liczba pleśni powyżej 10 jtk/10 g cukru – brak 

KAMPANIA 2006/2007 (169 prób) i 2007/2008 (180 prób) 

 liczba bakterii mezofilnych powyżej 200 jtk/10g cukru – brak 

 liczba pleśni powyżej 10 jtk/10 g cukru – brak 
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 Kunicka-Styczyńska A., Żakowska Z. Ocena mikrobiologiczna cukru 

białego na przestrzeni lat 2005 – 2008. Gazeta Cukrownicza 2008, 10,  

46 - 47 

 

Parametrem, który niezbyt często brany  

jest pod uwagę przy ocenie  

czystości mikrobiologicznej cukru  

jest obecność tlenowych bakterii przetrwalnikujących. 
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 Kunicka-Styczyńska A., Żakowska Z. Ocena mikrobiologiczna cukru 

białego na przestrzeni lat 2005 – 2008. Gazeta Cukrownicza 2008, 10,  

46 - 47 

„O ile przetrwalnikujące bakterie mezofilne  

są głównie wnoszone wtórnie,  

to obecne w cukrze bakterie termofilne  

są obrazem stanu higieny produkcji”…. 

obecności biofilmu na różnych etapach procesu 

produkcyjnego??? 
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 Waleriańczyk E.W. Niektóre problemy dezynfekcji w przemyśle 

cukrowniczym. Gazeta Cukrownicza 1992, 1, 1 - 5 

Generalna zasada dotycząca warunków uniemożliwiających 

rozwój drobnoustrojów w Cukrowniach zakłada nieprzerwany 

przepływ mas. Tam gdzie masy mogą się zatrzymywać  

i pozostawać w spokoju przez pewien okres czasu następuje  

ich wychładzanie oraz sedymentacja zawiesin i osadów.  

Procesy gnilne są konsekwencją istnienia wszelkich martwych 

przestrzeni znajdujących się w aparaturze i instalacjach  

na drodze mas, począwszy od buraków cukrowych a kończąc  

na cukrze białym. 
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W nawiązaniu do opinii doc. E.W. Waleriańczyka  

i biorąc pod uwagę dane literaturowe  

wymienione w tekście tzw. martwe przestrzenie  

można zaryzykować nazwać biofilmem. 
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Biofilmy to złożone, wielokomórkowe  

struktury drobnoustrojów,  

otoczone warstwą śluzu,  

wykazujące adhezję  

do powierzchni biologicznych i abiotycznych. 

 

Shi X. & Zhu X. Biofilm formation and food safety in food industries. 

 Trends in Food Science & Technology 2009, 20, 407-413 
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Cukier biały zasiedlany jest przez drobnoustroje  

wyselekcjonowane w procesie produkcyjnym,  

tj. szczepy, których źródłem mogą być także biofilmy  

tworzone w różnych miejscach linii produkcyjnej,  

często z nabytą w wyniku horyzontalnego transferu genów  

opornością na stosowane dezynfektanty. 

Levy S.B. & Marshall B. Antimicrobial resistance worldwide: causes, 

challegenes and responses. Nature Medicine 2004, 10 (Suppl), S122-S129 
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Horyzontalny transfer genów: 

1. Transformacja – pobranie wolnego DNA ze środowiska 

2. Transdukcja – przekazywanie DNA za pośrednictwem 

  bakteriofagów 

3. Koniugacja – bezpośrednie przekazywanie DNA z komórki 

 do komórki 

Alanis A.J. Resistance to antibiotics: Are we in the post-antibiotic era? 

Archives of Medical Research 2005, 36, 697-705 
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1. Transformacja – pobranie wolnego DNA ze środowiska 

 Znajdujący się w środowisku DNA najpierw wiąże się na powierzchni 

komórki bakteryjnej. Następnie jedna nić DNA jest przecięta i strawiona 

przez bakteryjne enzymy; tworzy się frakcja DNA jednoniciowego. 

Odcinki jednoniciowego DNA wnikają do cytoplazmy. Jeżeli dany DNA 

ma regiony, których sekwencje są identyczne z chromosomem biorcy, 

DNA może być włączony do chromosomu na drodze homologicznej 

rekombinacji genów.  

Horyzontalny transfer genów: 
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Horyzontalny transfer genów: 

2. Transdukcja – przekazywanie DNA za pośrednictwem 

  bakteriofagów 

 Transdukcja jest to przeniesienie DNA gospodarza z jednej komórki 

bakteryjnej (dawcy) do innej komórki (biorcy) przez bakteriofagi. Infekcja 

bakteriofagowa rozpoczyna się od przyczepienia się faga do receptora 

znajdującego się na powierzchni komórki bakteryjnej, następnie DNA 

bakteriofaga zostaje wprowadzony do jej wnętrza. Od tego momentu 

możliwe są dwa różne ciągi zdarzeń: 

a) Infekcja lityczna – namnożenie faga w komórce bakteryjnej (śmierć 

  komórki)  

b)  Lizogenia – włączenie fagowego DNA do bakteryjnego chromosomu  
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Horyzontalny transfer genów: 

3. Koniugacja – bezpośrednie przekazywanie DNA z komórki 

 do komórki 

 Podczas koniugacji dwie komórki bakterii (dawca i biorca) wchodzą  

w kontakt ze sobą. W kontakcie komórek uczestniczy duża grupa białek 

tworzących połączenie między koniugującymi komórkami (mostek 

koniugacyjny). Są nimi plazmidy i transpozony koniugacyjne. Plasmidy  

i transpozony koniugacyjne składają się z dwuniciowego DNA  i mogą 

także zawierać geny niezwiązane z procesem koniugacji.  



Komórki mikroorganizmów tworzące biofilm 

charakteryzuje duża większa oporność  

na środki dezynfekcyjne i inne szkodliwe czynniki, 

niż komórki wolno żyjące.  
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Czaczyk K. & Myszka K. Mechanizmy warunkujące oporność biofilmów bakteryjnych na 

czynniki antymikrobiologiczne. Biotechnologia 2007, 1, 40-52 



Gram i wsp. (2002) wykazali, że kinetyka dyfuzji  

związków przeciwdrobnoustrojowych,  

o względnej masie cząsteczkowej wynoszącej około 100 kDa, 

przez warstwy dojrzałego biofilmu  

może osiągnąć wartość niższą nawet o 60-80%  

w porównaniu z dyfuzją tych substancji przez agregaty komórek 

zawieszonych w płynie hodowlanym.   

Gram L., Bagge-Ravn D., Ng Y.Y., Gymoese P., Vogel B.F. Influence of food soiling matrix  

on cleaning and disinfection efficiency on surface attached Listeria monocytogenes.  

Food Control 2002, 18, 1165-1171  
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Oporność biofilmu na czynniki antymikrobiologiczne: 

1. Wytwarzanie ochronnej warstwy śluzu - glikokaliksu; 

2. Zmniejszenie aktywności metabolicznej; 

3. Zespoły związków białkowych – pompy bakteryjne; 

4. Procesy chemicznego komunikowania. 



Oporność biofilmu na czynniki antymikrobiologiczne: 

1. Wytwarzanie ochronnej warstwy śluzu - glikokaliksu; 

a) Budowa chemiczna 

 Budowa chemiczna glikokaliksu bakteryjnego jest bardzo zróżnicowana  

i w obrębie jednego gatunku często można wyróżnić wiele jego typów. 

Większość z nich zbudowana jest z polisacharydów obojętnych 

cukrów, tj. glukozy, galaktozy, fruktozy i ramnozy; aminocukrów,  

tj. glukozoaminy lub kwasów uronowych, tj. kwas glukuronowy  

i galakturonowy. Cukry często zawierają estrowo związane grupy 

acetylowe lub podstawniki, takie jak bursztynian, pirogronian  

czy mrówczan.  
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Oporność biofilmu na czynniki antymikrobiologiczne: 

1. Wytwarzanie ochronnej warstwy śluzu - glikokaliksu; 

b) Funkcja chemiczna 

 Glikokaliks chroni komórki przed bezpośrednim wpływem środków 

bakteriobójczych. Reaktywne grupy funkcyjne egzopolisacharydów 

łącząc się z zastosowanymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi, 

zapobiegają przenikaniu czynników toksycznych do cytoplazmy. 
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Oporność biofilmu na czynniki antymikrobiologiczne: 

1. Wytwarzanie ochronnej warstwy śluzu - glikokaliksu; 

b) Funkcja chemiczna 

 Adsorpcja środków bakteriobójczych na powierzchni komórek 

tworzących biofilm nie jest zjawiskim stałym. Długotrwałe oddziaływanie 

na biofilm mikrobiologicznymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi, 

prowadzi do zmniejszenia roli glikokaliksu w zjawisku oporności.  

Jest to spowodowane stopniowym brakiem w łańcuchach 

egzopolisacharydów bakteryjnych wolnych grup funkcyjnych. 

  
Czaczyk K. & Myszka K. Mechanizmy warunkujące oporność biofilmów bakteryjnych na 

czynniki antymikrobiologiczne. Biotechnologia 2007, 1, 40-52 



Oporność biofilmu na czynniki antymikrobiologiczne: 

2. Zmniejszanie aktywności metabolicznej 

 W głębszych warstwach biofilmu komórki mają mniejszy dostęp  

do składników odżywczych i tlenu, więc aby przetrwać w tych warunkach 

muszą się dostosować, poprzez zmianę swojej fizjologii i zmniejszenie 

tempa wzrostu, przechodząc w stan zbliżony do anabiozy. Wykazują 

wówczas zmniejszoną wrażliwość na działanie środków 

bakteriobójczych. 

Thien-Fah C.M. & O‘Toole G.A. Mechanisms of biofilm resistance to antimicrobial 

agents. Trends in Microbiology 2001, 9, 34-38 
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Oporność biofilmu na czynniki antymikrobiologiczne: 

3. Zespoły związków białkowych – pompy bakteryjne 

 Niedawno odkrytym mechanizmem oporności wykorzystywanym  

przez bakterie jest usuwanie środków bakteriobójczych z komórki 

bakteryjnej przez aktywne białka o właściwościach pomp (ang. efflux 

proteins; pumps). Białka te rozpoznają różnego typu dezynfektanty  

i usuwają je z cytoplazmy. Pompy te różnią się budową, liczbą sekwencji 

transbłonowych, swoistością substratową oraz mechanizmem działania. 

Wasążnik A., Grinhole M., Bielawski K.P. Czynne usuwanie leku z komórki jako jeden 

z mechanizmów oporności bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe i metody jego 

zwalczania. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2009, 63, 123-133 
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Oporność biofilmu na czynniki antymikrobiologiczne: 

3. Zespoły związków białkowych – pompy bakteryjne 

 Transportery te należą do pięciu niespokrewnionych rodzin: MFS (ang. 

major facilitator superfamily), SMR (ang. small multidrug resistance), 

MATE (ang. multidrug and toxic compound extrusion), RND (ang. 

resistance-nodulation-cell division) i ABC (tzw. wielobiałkowe systemy 

transportu ATP, ang. binding cassette). 

Jarmuła A., Obłąk E., Wawrzycka D., Gutowicz J. Oporność wielolekowa związana  

z aktywnym usuwaniem leków z komórek drobnoustrojów. Postępy Higieny  

i Medycyny Doświadczalnej 2011, 65, 216-227 
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Oporność biofilmu na czynniki antymikrobiologiczne: 

4. Procesy chemicznego komunikowania się – quorum 

sensing 

 Procesy te polegają na wytwarzaniu na zewnątrz cząsteczek 

sygnałowych (autoinduktorów) w niekorzystnych warunkach środowiska. 

Komunikacja może zachodzić pomiędzy komórkami jednego lub kilku 

gatunków. Budowa chemiczna sygnałów, mechanizm ich wydzielania 

oraz geny kontrolujące quorum sensing są charakterystyczne dla 

poszczególnych grup drobnoustrojów.  

Latasa C., Solano C., Penades J.R., Lasa I. Biofilm-associated proteins.  

Biologies 2006, 329, 849-857 
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4. Procesy chemicznego komunikowania się – quorum 

sensing 

 Funkcja quorum sensing w oporności biofilmów na środki dezynfekcyjne 

nie została jeszcze do końca poznana. W badaniach Davies i wsp. 

(1999) wykazano, że szczepy Pseudomonas aeruginosa, zdolne  

do wytwarzania substancji sygnałowych są bardziej oporne na działanie 

SDS (siarczan dodecylu sodu) oraz nadtlenku wodoru, niż szczepy 

dzikie, nie wykazujące zjawiska quorum sensing. Inni autorzy  

nie zaobserwowali korelacji pomiędzy opornością bakterii  

na dezynfektanty, a ich zdolnością do komunikowania się. 

Davies D.G., Parsek M.R., Pearson J.P., Iglewski B.H., Costerton J.W., Greenberg E.P.  

The involvement of cell to cell signals in the development of a bacterial biofilms.  

Science 1998, 280, 295-298 
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Z opublikowanych w Gazecie Cukrowniczej danych  

można stwierdzić, że przez cały czas w przemyśle cukrowniczym 

testowane były różne środki dezynfekcyjne  

z różnym ich efektem wdrożenia  

do masowego stosowania.  

Marczyński J. Preparaty chemiczne stosowane w procesie technologicznym 

produkcji cukru. Gazeta Cukrownicza 1996, 104, 164-167 

Grabka J. Nowy preparat dezynfekcyjny w cukrownictwie - PerVitox.  

Gazeta Cukrownicza 2005, 6, 176-177 



Wykonane przez Instytut Przemysłu Cukrowniczego w latach 

2006-2008 badania wykazały, że stosowanie w cukrowniach 

preparatów chemicznych w cyklu produkcyjnym cukru,  

czy w gospodarce wodno-ściekowej może wiązać się (zależnie  

od rodzaju preparatu, miejsca dozowania i dawki) z negatywnym 

oddziaływaniem ich pozostałości w wysłodkach na procesy 

zakiszania, w melasie na przebieg fermentacji alkoholowej,  

a w ściekach na ich oczyszczanie i biocenozę odbiorników 

ścieków cukrowniczych. 

Połeć P. & Wołyńska W. Ocena wybranych preparatów chemicznych stosowanych  

w Cukrowniach z punktu widzenia systemu HACCP oraz w aspekcie ochrony 

środowiska naturalnego. Gazeta Cukrownicza 2010, 1, 8-12 
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1. Identyfikacja drobnoustrojów obecnych w półproduktach 

cukrowniczych, jak również pozostałych na linii technologicznej  

po procesie mycia i dezynfekcji pozwoliłaby na stworzenie  

bazy szczepów potencjalnie odpowiedzialnych za tworzenie biofilmów 

podczas produkcji cukru z buraków cukrowych 

2. Wyselekcjonowane szczepy mogłyby zostać wykorzystane do badań 

nad skutecznością aktualnie stosowanych dezynfektantów  

oraz nowych np. enzymatycznych preparatów dezynfekcyjnych 

3. Wyniki badań mogą stać się podstawą do weryfikacji stosowanych  

w przemyśle cukrowniczym procedur mycia i dezynfekcji 

Podsumowanie: 


