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HYRJE
Ajri i pastër është një faktor kryesor në shëndetin e njeriut, kafshëve dhe shpendëve. Më përpara
vëmendja u përqëndrua në cilësinë e ajrit në mjediset e jashtme, duke harruar cilësinë e ajrit
brenda në mjediset e mbyllura, ku punohej dhe prodhohet.
Shkencëtarët vlerësuan se ajri i mjediseve të brendshme, mund të jetë më i ndotur se ajri i
mjedisit të jashtëm.
Përveç cilësisë fiziko-kimike të ajrit që lidhet me praninë e ndotësve kimikë dhe ndikimin e
faktorëve fizikë si: temperatura dhe lagështia, mikroflora e ajrit ka një rëndësi të madhe në
sigurinë e produkteve ushqimore. Ky fakt hapi studime të rëndësishme në të gjitha drejtimet, për
vlerësimin e cilësisë së ajrit në sektorë të ndryshëm të një impianti të çfarëdoshëm ushqimor ku
pritej lënda e parë, manipulohej, përpunohej, amballazhohej, etiketohej dhe hidhej në treg.
Në cilësinë e ajrit ndikon edhe mikroflora e koncentrateve që përdoren si ushqim për pulat dhe
zogjtë. Në këtë kontekst cilësia e ajrit brenda pularive konsiderohet faktor kyç në industrinë
ushqimore.
Mishi i shpendëve është një nga ushqimet më popullore në të gjithë botën. Popullariteti i këtij
produkti është i lidhur me vlerat e tij shijuese dhe dietetike, pse jo edhe interesi ekonomik. Mishi
i shpendëve është i përvetësueshëm lehtë, i shijshëm, me pak kalori, shpesh rekomandohet nga
nutricionistët. Nga ana tjetër, në shumë vende të zhvilluara produktet me kualitet të lartë të
mishit të shpendëve janë më të lira se tipet e tjera të mishit. Kjo falë revolucionarizimit të
industrisë së shpendëve në 30 vitet e fundit, e cila ka ndryshuar imazhin e mishit të shpendëve
nga një mish eksluziv vetëm për një grup të limituar konsumatorësh në një produkt popullor dhe
të lirë brenda buxhetit të gjithsecilit.
Studimi u krye në përcaktimin e mikroflorës së ajrit në disa sektorë: në mjedisin e jashtëm, në
sektorin e rritjes së zogjve, në sektorin e baterisë të pulave për vezë dhe pulave për skartim, ajrit
të sektorit të therjes dhe ajrit të sektorit të amballazhimit dhe etiketimit të produktit. Mendojmë
se këto përcaktime e plotësojnë më mirë tablonë e cilësisë së këtyre produkteve të pularisë dhe
vezëve. Para se të analizojmë ajrin e sektorëve të impianteve të pulave, po japim disa detaje
historike lidhur me origjinën e tyre.
Pula (gallus gallus domesticus) është një shpend shtëpiak. Njerëzit i mbanin pulat kryesisht si
burim ushqimi, për të konsumuar mishin dhe vezët e tyre. Pulat janë mbajtur në kushte shtëpiake
në fillim në Indi, por evidentimet e fundit tregojnë se ato janë mbajtur mbi 10000 vjet përpara në
Vietnam. Pula shtëpiake e ka origjinën kryesisht nga një shpend i kuq që jetonte në xhungël
(Gallus gallus) dhe është klasifikuar shkencërisht si e njëjta specie. Si e tillë ajo mund të rritet
dhe shtohet lirisht në popullatat e shpendëve të xhunglës. Pulat janë omnivorë (që hanë gjithçka).
Zogjtë e pulës janë zogj gregorianë (që jetojnë në tufë). Ato kanë një të përbashkët në drejtim të
inkubimit të vezëve dhe rritjes së tyre. Sipas rikërkimeve gjenetike, të gjitha gjenet e pulave
rrjedhin nga nënspecia Gallus e gjetur në verilindje të Tajlandës. Kjo u mbështet edhe nga
zbulimet arkeologjike.
Për arsye të kostos relativisht të ulët, zogu i pulës është një prej mishrave të përdorura më shumë
në botë. Pothuajse të gjitha pjesët e zogjve mund të përdoren si ushqim, dhe mishi i tyre mund të
gatuhet me mënyra të ndryshme. Mishi i pulës dhe nënproduktet e tij bëjnë pjesë në grupin e
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madh të produkteve ushqimore të konsumueshme. Konsumi i tyre ka ardhur në rritje dhe kjo
lidhet me:
1- Biodiversitetin shqiptar dhe traditën egzistuese për konsumin e këtij produkti.
2- Çmimin relativisht normal me të cilin produktet e pularisë i ofrohen konsumatorit.
3-Vlerat ushqyese që ofrojnë, duke evidentuar një reduktim të lipideve që do të shkaktonin
probleme të pariparueshme të sistemit kardiovaskular.
Tashmë ndërmarjet shqiptare duke përfshirë edhe ndërmarjet e pularive në zonën e Korçës ku
konsiston dhe studimi jonë shkencor, hedhin në treg produkte të pularisë në konkurrencë me
produkte të simotrave të tyre brenda dhe jashtë vendit. Konkurrenca në treg kërkon një sistem të
qartë e të plotë të kontrollit e çertifikimit. Cilësia, siguria dhe kontrolli duhet të kryhen në
përputhje me ligjet e sistemit të sigurisë.
Qëllimi i studimit. Nëpërmjet realizimit të këtij punimi shkencor, do arrihet të gjenden mënyrat e
reduktimit të ndotjes mikrobiale nga ajri i produkteve të pularisë, për të parandaluar dhe ndaluar
riskun që ato ofrojnë.
Studimi ka për qëllim ti ofrojë konsumatorit, produkt me cilësi të lartë. Duke qenë se konsumi i
mishit të pulës, si ushqim dietetik dhe me kosto normale, ka ardhur në rritje.
Tentohet të kontrollohet si ndikon mikroflora e ajrit, pra cilësia mikrobiologjike e ajrit, në të
gjitha sektorët e impianteve të pularisë, për ti ofruar konsumatorit një produkt të sigurt nga ana
mikrobiologjike.
Objektivi kryesor i punës aktuale kërkimore shkencore është:
Studimi i cilësisë së ajrit nëpërmjet analizave fiziko-kimike dhe mikrobiologjike) në të
gjithë sektorët e manipulimit të pulave, në cilësinë mikrobiologjike të produkteve
përfundimtare (mish pule, vezë)
Studimi konsiston në kryerjen e të gjitha analizave të ajrit në sektorët e impianteve të pularive në
zonën e Korçës:




analiza fiziko-kimike të ajrit
analiza mikrobiologjike të ajrit
inspektimi nga ana mikrobiologjike të sektorëve kryesorë të impianteve të pularive dhe
sektorit të jashtëm nga ku hyjnë koncentratet si ushqim për pulat etj

Analizat u kryen në laboratorin e Sigurisë Ushqimore të qytetit të Korçës dhe laboratorin
mikrobiologjik të Universitetit Fan. S. Noli Korçë, nga mostrat e marra në impiantet e pularive të
qarkut Korçë.

viiÊ
Ê

KAPITULLI I
PJESA TEORIKE
1.1. Përbërja kimike dhe fizike e ajrit
1.1.1. Përbërja kimike e ajrit
Ajri është elementi kryesor që ndikon në cilësinë e të gjithë produkteve ushqimore,
prandaj është e rëndësishme të përshkruajmë përbërjen kimike dhe fizike të tij. Ajri
është një përzierje gazesh të N2 (78%), O2(21%), dioksidit të karbonit CO2 etj. Ai
përmban dhe një sërë substancash të dëmshme. Substancat e dëmshme janë ndotësit
natyralë si: pluhuri dhe ndotësit që vijnë si rezultat i veprimtarisë së njeriut. Ai
përmban gjithashtu avuj uji, sasia e të cilit ndryshon, në varësi dhe të përdorimit dhe
ndodhjes së tij në një sektor, i cili përcaktohet me madhësinë fizike: lagështi relative e
ajrit. Lagështia relative e ajrit lidhet me parametrin e aktivitetit të ujit, parametër i
rëndësishëm fiziko-kimik. [18]

Tabela 1.1 Përmbajtja mesatare (në %) e përbërësve kimikë të ajrit

Përbërsi
Azoti (N2)
Oksigjeni (O2)
Argoni (Ar)
Avulli i ujit (H2O)
Dioksidi i karbonit (CO2)
Metani (CH4)
Hidrogjeni (H2)
Protoksidi i azotit (N2O)
Oksidi i karbonit (CO)
Ozoni (O3)
-troposferik
-stratosferik
Amoniaku (NH3)
Dioksidi i squfurit (SO2)
Oksidet e azotit (NOx)
Freonet (CFC)
Lëndët organike flurore
(VOC)

Përmbajtja
mesatare (%)
78
21
0.9
0-3
0.035
0.00017
0.00006
0.000033
4-20x106

10-6-10-5
10-5-5.10-5
10-8-10-6
10-7-5.10-5
10-8-5.10-5
10-7
10-5-10-4

1.1.2. Substancat kimike që ndotin ajrin
Në ajrin e sektorëve të impianteve të pularive ka shumë substanca ndotëse me
prejardhje natyrore dhe antropogjene. Ato mund të jenë në gjendje të gaztë dhe si
aerosole në fazë disperse të ngurtë ose të lëngët. Substancat ndotëse kryesore janë:
SO2, CH4, N2O, H2, NH3 (nga fekalet e shpendëve) etj…
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1.2. Shpërndarja e substancave ndotëse kimike në atmosferë dhe ndikimi i tyre
në shëndetin e njerëzve, kafshëve dhe shpendëve
Atmosfera përbën një nga rrugët më të rëndësishme të shpërndarjes së substancave
kimike në mjedis. Është me interes të vemë në dukje, se nëpërmjet atmosferës ndodh
jo vetëm shpërndarja e lëndëve ndotëse (psh. komponimeve organike), por edhe e
lëndëve të ngurta në formë pluhuri, psh. e metaleve të rënda. Lëndët që shkarkohen në
atmosferë transportohen nga era si dhe përzihen me ajrin e mjedisit përreth.

proçeseve të difuzionit.

Efektet shëndetësore nga ndotja e ajrit me amoniak (NH3)
Amoniaku është pa ngjyrë, i athët, gaz kaustik i rrezikshëm. Megjithatë ai ka një
përdorim shumë të gjerë në fusha të ndryshme: si bujqësi, prodhimtari etj. Mbetjet
fekale të kafshëve dhe të shpendëve dhe plehërimi kimik janë burimet më të mëdha të
nxjerrjes së amoniakut në sektorin bujqësor. Amoniaku në gjendje të gaztë është
ndotësi kimik më i rrezikshëm i ajrit. Çlirimi i amoniakut të gaztë në ajër në sasi të
mëdha mund të shkaktojë vdekje të kafshëve, shpendëve dhe njerëzve.

Ndikimet e ndotjes së ajrit nga: komponime volatile organike (VOC). Komponimet
volatile organike (VOC) janë përcaktuar komponimet të cilat avullojnë lehtësisht duke
u futur në ajrin e atmosferës.
Komponimet volatile organike janë ndotësit kimikë më të rëndësishëm për dy arsye:
E para, ata ndihmojnë formimin e ozonit (i cili është pjesë e smogut fotokimik).
Së dyti, ato përfshijnë komponimet të cilat janë: kancerogjene dhe mutagjenike.
Në komponimet volatile organike futen: propani, benzeni, etanoli, metanoli, eteri,
tetrakloruri i karbonit dhe klorur vinili, substanca të tilla si petroli dhe rezinat
përmbajnë disa pjesëtarë të VOC-ve, dhe disa të tjerë prodhohen gjatë proçeseve të
djegies. [17], [20]
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Efektet e ndotjes së ajrit: nga grimcat e ngritura pezull në ajër
Ekspertët besojnë se pluhuri që ndodhet në ajër shkakton pjesën më të madhe të
dëmtimeve krahasuar me ndotësit e tjerë kimikë. Grimcat e pluhurit janë pjesëza të
ngurta me madhësi të diametrit 1-100µm, gazrat, ose tymrat janë pjesëza të ngurta me
diametër më të vogël sesa 1µm. Grimcat më të vogla të pluhurit janë më të dëmshme
dhe më të rrezikshme sesa grimcat më të mëdha sepse ato mund të depërtojnë më në
thellësi në mushkëri dhe të depozitohen në hapësirat e organizmit ku mekanizmat
natyralë që veprojnë aty si pastrues psh: si kollitja, nuk mund ti largojnë ato. Djegia e
lëndëve të mbetura në rrugë ose në impiantet industriale është burimi kryesor i ndotjes
së ajrit nga grimcat e pluhurit. Grimcat që formohen ngrihen në ajër, dhe kanë
përbërje kimike të ndryshme ku futen metalet e rënda si: kadmiumi, mërkuri dhe
plumbi. Ato shpesh veprojnë në sinergji me ndotësit e tjerë të ajrit, psh, dioksidin e
squfurit dhe formojnë efekte negative në shëndetin e njerëzve. [18]
1.3. Faktorët e jashtëm dhe të brendshëm që ndikojnë në ndotjen e produktit
ushqimor
Kafshët ose bimët, nga të cilat përgatiten produktet ushqimore janë të mbrojtura nga
mjedisi i jashtëm, nga mbulesa, nga lëkura, nga guaska, nga pendët, të cilat formojnë
një barrierë shumë efikase ndaj penetrimit të mikroorganizmave gjatë jetës së
kafshëve. Ky efikasitet pakësohet mbas therjes së kafshëve, qoftë në mënyrë natyrale
nga dekompozimi mikrobik, qoftë nga eliminimi ose dëmtimi i mjeteve mbrojtëse.
Struktura e brëndshme, e organizuar në qeliza të ndara nga një membranë dhe inde
lidhëse tek kafshët, kufizojnë përhapjen dhe shumëzimin e qelizave brënda në masën
e produktit. Nga ana tjetër mikroorganizmat nxjerrin në mjedisin rrethues enzima të
grupit të hidrolazave (celulaza, pektinaza, proteaza) të cilat i lejojnë atyre të luftojnë
këto barriera për të penetruar në brendësi. [1], [4]
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Fig 1.2 Sektori i therjes së pulave, në pularinë Korça

Gjatë proçeseve të heqjes së pendëve (puplat), rrjepjes së lëkurës, copëtimit ose
presimit, eleminohen këto struktura dhe homogjenizimi i terrenit favorizon zhvillimin
e mikroorganizmave.

Fig1.3 Sektori i rritjes së zogjve në pularinë Korça
Produktet ushqimore përmbajnë në përgjithësi të gjitha substancat ushqimore të
nevojshme për zhvillimin e mikroorganizmave, por ndryshimet në përbërjen e
ushqimeve kanë një efekt selektiv mbi mikroflorën.[13]
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Ndikimi i pH. Sjellja e mikroorganizmave në pH të ndryshme
pH ndikon mbi reaksionet kimike dhe biokimike e për rrjedhojë mbi
mikroorganizmat. Bakteret zhvillohen në terrene, pH i të cilave varion nga 4.5 në 9,
por optimumi i tyre është 6.5 deri në 7.5. Ka edhe përjashtime psh. bakteret azotike
dhe laktike mund të zhvillohen edhe në pH më të ulët se 3.5. Pjesa më e madhe e
myqeve zhvillohet në një optimum pH 4-6, por vlerat ekstreme arrijnë nga 2-11.
Majatë zhvillohen në një optimum pH 4-6 dhe vlera ekstreme nga 2-9. Vlerat
ekstreme dhe optimale të pH për grupet e ndryshme të mikroorganizmave paraqiten
në tabelën 1.2
Tabela 1.2 Vlerat e pH për grupet e mikroorganizmave
Mikroorganizmat
Myket
Majatë
Bakteret

Minimum
1.5-3.5
1.5-3.5
4.5

Optimum
4.5-6.8
4-6.5
6.5-7.5

Maksimum
8-11
8-9
11

Ndërmjet baktereve patogjene Vibrio spp. dhe Clostridium spp. janë më të ndjeshëm
ndaj ndryshimeve të pH, ndërsa Escherichia coli, Salmonella spp. dhe Staphylococcus
spp. janë më rezistente. Studimet kanë treguar se ndërmjet shtameve të së njëjtës
specie egziston një ndryshim i rëndësishëm në lidhje me adaptimin ndaj ndryshimeve
të pH. Është studiuar edhe ndikimi i natyrës së acideve mbi toksicitetin e tyre; kështu
acidi acetik është më toksik se acidi laktik dhe acidi laktik më toksik se acidi citrik.
Termorezistenca e sporeve bakteriale në pH më të ulët se 4.5 është zero. Për disa
baktere mjedisi acid është më i dëmshëm se sa ai alkalin. Qelizat vegjetative
zakonisht janë më pak rezistente sesa sporet. pH-et e produkteve ushqimore kryesore i
paraqesim në tabelën 1.3.[13]
Tabela 1.3 pH i disa produkteve ushqimore shtazore
Produkti ushqimor
Mishi i viçit
Mishi i derrit
Mishi i pulës
Peshku
Qumësht i freskët
Gjalpi
Veza (e bardha)
Veza (e verdha)

pH
5.3-6.2
5.3-6.4
5.8-6.4
6.5-6.8
6.3-6.5
6.1-6.4
7.6
6-6.3
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Aktiviteti i ujit
mikroorganizmave

(Aw)

i

produkteve

ushqimore

dhe

zhvillimi

i

Në produktet ushqimore me Aw të ulët (0.61-0.85) vihen re ndryshime të shkaktuara
nga myqet dhe majatë, sesa nga bakteret. Formimi i sporeve të myqeve dhe prodhimi i
mykotoksinave duan një Aw më të lartë se sa ajo që duhet për mbirje ose rritje. Në një
produkt ushqimor një Aw prej 0.7 konsiderohet si kufi i poshtëm dhe ka garanci për
një qëndrueshmëri të produktit, Aw 0.91 është një prag poshtë të cilit zhvillimi i
mikroorganizmave inhibohet dukshëm. [13], [15]
Tabela 1.4 Vlerat minimale të Aw për disa baktere, maja dhe myqe
Mikroorganizmat
Bakteret

C. perfrigens
P. fluorescens
E. coli
Salmonella spp.
C. botulinum A,B
B. subtilis
S. aureus
Baktere halofile

Aw
Aw 0.910
0.970
0.957
0.950
0.950
0.950
0.900
0.860
0.750

Mikroorganizmat
Majatë
Majatë osmofile
Myket
Botrytis cinerea
Fusarium
Mucor
A.clavatus
P. expansum
A. flavus
Myket xerofile

Aw
Aw 0.87
0.62
Aw 0.70
0.93
0.90
0.80-0.90
0.85
0.85
0.78
0.70

Potenciali oksido-reduktues (P.O.R)
Terreni që përmban substanca fortësisht të hidrogjenizuara, radikale –SH, sheqerna
reduktues, ose komponime të tjera si acid askorbik, tokoferole, ai terren do të jetë
reduktues. Të tillë janë shumica e produkteve ushqimore. Është prania e oksigjenit
atmosferik në sipërfaqe ose në brendësi të produktit që lejon një P.O.R pozitiv. Në një
terren ushqyes egzistojnë substanca oksiduese dhe reduktuese raporti i të cilave
shprehet në P.O.R të tij. Zhvillimi i mikroorganizmave dhe veprimtaria e tyre
biokimike janë në lidhje të ngushtë me P.O.R. të mjedisit e cila shënohet me rH2 dhe
matet me potenciometër. Llojet e ndryshme të mikroorganizmave kërkojnë vlera të
ndryshme të P.O.R. Kështu psh. mikroorganizmat aerobë shumëzohen në interval të
rH2 10 deri në 30; ata anaerobë në intervalin 8-10 dhe anaerobë dhe aerobë fakultativë
në interval shumë të gjerë nga 0-30.[13],[15]
Sjellja e mikroorganizmave ndaj O2
Në varësi të kërkesave për O2 mikroorganizmat ndahen në:




Aerobë striktë (obligativë) (Pseudomonas spp., Microccocus spp., Bacillus
spp., shumica e mykeve): ata përdorin O2 si akseptor final të elektroneve, nuk

kanë mundësi të përdorin një rrugë fermentative, përmbajnë katalazën dhe
mund të zbërthejnë H2O2.
Aerobë fakultative (Enterobacterie, Staphylococcus spp., majatë): ata mund të
zhvillohen në prani ose në mungesë të O2. Janë katalazë pozitive.
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Anaerobë striktë (Clostridium spp., Bacteroides spp., Peptococcus spp.,
Propionobacterium) dhe mikroaerofilët (Lactobacillus spp., Streptococcus
spp., Pediococcus spp.) kanë një metabolizëm fermentativ të detyrueshëm.
Janë katalazë negative dhe inaktivizohen nga prania e O2 në mënyrë të
ndryshme në funksion të presionit parcial të tij.
Temperatura. Sjellja e mikroorganizmave ndaj temperaturës

Është një nga faktorët më të rëndësishëm në zhvillimin e mikroorganizmave dhe
përdoret në ruajtjen e produkteve të freskëta ose të ngrira. Në funksion të
temperaturës mikroorganizmat ndahen në tre grupe me temperaturat minimale,
optimale dhe maksimale të tyre:
Temp.optimale
(0C)
25-30

Temp.maksimale(0C)

Psikrotrofëdhe psikrofilë

Temp.minimale
(0C)
(-5)–(+5)

Mezofilë
Termofilë

10-15
40-45

30-45
55-75

19–22
60-80

30-35

Figura 1.4 Matja e temperaturës dhe lagështisë relative me aerometer në sektorin e
grumbullimit të vezëve në pularinë Korça
Psikrotrofet - mbizotërojnë në të gjitha ushqimet e ftohta në mish, në peshk, në
qumësht etj. Këtu hyjnë shumë baktere si: Pseudomonas spp., Alcaligenes spp.,
Erwinia spp., Corynebacterium spp., Flavobacterium spp., Lactobacillus spp. etj…
Myqet dhe majatë në pjesën më të madhe janë psikrotrofe. Metabolizmi i tyre është
shumë aktiv në këto temperatura sidomos përsa i përket prodhimit të enzimave
hidrolitike si lipazat ose proteazat, të cilat shkaktojnë probleme teknologjike. Rrallë
herë janë patogjene.

Mezofilet - shumëzohen në temperaturë nga 20-45°C, me një optimum 37°C. Janë

specie të zakonshme dhe specie patogjene për njerëzit dhe kafshët; megjithatë pjesa
më e madhe janë saprofite.
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Termofilet - janë të afta të shumëzohen në temperatura të larta nga 45-65°C me një
optimum +55°C. Termofilet janë në ujë, ajër, tokë, dhe përfaqësohen nga gjinitë

Bacillus dhe Clostridium dhe myqet: Aspergillus, Cladosporium. Në sjelljen e

mikroorganizmave në temperatura të larta janë bazuar dy mënyrat që përdoren në
praktikë për ruajtjen e produkteve ushqimore: pasterizimi (temperatura 63-80°C) dhe
sterilizimi (100°C ose mbi 100-120°C)
Lagështia

Shumica e qelizave të mikroorganizmave përmbajnë 75-85% ujë, funksioni i të cilit
është: pjesëmarja në reaksionet e hidrolizës, transporti i substancave ushqyese brenda
qelizës dhe nxjerrja jashtë saj i produkteve të metabolizmit. Lagështia e mjedisit
ushqimor ushtron një ndikim të madh në zhvillimin e mikroorganizmave. Lagështia
minimale në të cilën mund të zhvillohen bakteret është 25-30%, ndërsa myqet dhe
majatë 13-15%. Në lagështi relative të ajrit 75%: Aspergillus rubber dhe Penicillium
tardum zhvillohen kur lagështia në produkt është 10%, 14% dhe 26%. Në grurë dhe
në drithra myqet zhvillohen në 30°C kur lagështia është 14.5-15% dhe në 10°C kur
lagështia është më e madhe se 19-20%.

Fig 1.5 Matja e temperaturës dhe lagështisë së ajrit në sektorin e amballazhimit dhe
etiketimit, në pularinë Korça
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KAPITULLI II
MIKROFLORA E AJRIT
2.1. Mikroorganizmat që ndodhen natyralisht në ajër
Mikroorganizmat janë shumë të përhapur në natyrë: në ajër, në tokë, në ujë, tek
njerëzit, kafshët, bimët etj. Në ajër ndodhen natyralisht baktere, maja dhe myke. Sipas
sjelljes së mikroorganizmave ndaj oksigjenit ato ndahen:




Aerobë të detyrueshëm (obligativë), të cilët nuk mund të rriten pa praninë e
ajrit
Aerobë ose anaerobë fakultativë që rriten edhe në prani edhe në mungesë të
ajrit
Anaerobë që rriten në mungesë të ajrit

Sipas marëdhënieve me organizmat e tjerë mikroorganizmat ndahen në:




Saprofitë - që nuk shkaktojnë sëmundje
Parazitë - që parazitojnë tek organizmat e tjerë
Patogjenë - që shkaktojnë sëmundje
Ndotja nga mikroorganizmat e ajrit dhe të pluhurave

Ajri dhe pluhurat përmbajnë një numër shumë të madh të qelizave mikrobiale në
gjendje aerosoli (suspensioni). Më shpesh gjenden bakteret, pastaj myqet Aspergillus
spp., Penicillium spp. dhe më rrallë majatë Torulopsis spp.. Nga bakteret
mbizotërojnë specie sporogjene dhe mikrokoket; speciet patogjene më shpesh
mungojnë. Produktet më të ekspozuara janë frutat, zarzavatet, qumështi, mishi i pulës,
vezët dhe në përgjthësi ato produkte, të cilat përpunohen në kontakt direkt me ajrin.
Karakteristikat e ajrit mund të ndikojnë në zhvillimin e mikroorganizmave në
produktin e kontaminuar. Kështu ajri me lagështi favorizon zhvillimin e mykut
Aspergillus repens, ndërsa ajri i thatë lejon zhvillimin e myqeve të tjera si Penicillium
cyclopium, Fusarium moniliformis dhe Paecilomyces variotti. [15], [9]
Ndotja nga mikroorganizmat e pranishëm në ushqime në mënyrë natyrale
Me ndotje nga mikroorganizmat e pranishëm në ushqime në mënyrë natyrale
kuptohet: ndotja nga mikroorganizmat që ndodhen në sipërfaqe të këtyre produkteve
me origjinë bimore ose shtazore dhe nga mikroorganizmat që ndodhen në tubin e
tretjes së kafshëve…
Lëkura e kafshëve, pendët e pulave, karkasa e pulave, guackat e vezëve janë pengesë
natyrore që nuk lejojnë depërtimin e mikroorganizmave. Por menjëherë sapo të
krijohet ndonjë çarje në lëkurë (karkasë) ajo mund të bëhet një burim kontaminues për
mishin. Po kështu dëmtimi i lëvozhgave të vezëve bën që qelizat mikrobike të
penetrojnë në brëndësi të indeve dhe të shkatërrojnë komponentët përbës të tyre.
Gjithashtu vezët në brendësi (tek dhomat e ajrit) mund të kontaminohen nga
Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Proteus spp., Serratia spp. etj.., të cilat mund
të depërtojnë si rezultat i fenomenit të bymimit kur temperatura ndryshon me shpejtësi
nga 5 në 180C ose nga 42 në 500C ose kur lagështia e mjedisit është shumë e lartë
favorizohet zhvillimi i mikroorganizmave në sipërfaqe.
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Mikroorganizmat që ndodhen në sipërfaqen e produkteve janë zakonisht po ato që
ndodhen në tokë, ajër, ujë, dhe mbeturinat fekale. Kështu nga myqet gjenden
Alternaria spp., Botrytis spp., Rhizopus spp., Penicillium spp. etj., nga bakteret
Lactobacillus spp., Erwinia spp., Flavobacterium spp., nga majatë Saccharomyces
spp., Rhodotorula spp., Torula spp., etj. Mikroorganizmat që janë të pranishëm në
zorrët e kafshëve mund të infektojnë mishin gjatë therjes, pastrimit dhe prerjes.
Zakonisht janë baktere të grupit Enterobacter si Escherichia coli, Salmonella spp.,
Shigella spp., Proteus spp., etj. Enterokoke si Streptococcus spp. të grupit D,
Staphylococcus spp., Lactobacillus spp., Bacteroides spp., Pseudomonas spp.,
Clostridium spp., etj. Myqet janë më të rrallë, ndërsa nga majatë janë ato të gjinisë
Candida që hasen më shpesh. Organet e brendshme janë burime kryesore të
kontaminimit të mishit dhe peshkut. Gjithshtu kontaminimi i indeve muskulare vjen si
rezultat i migrimit të qelizave mikrobike nëpërmjet sistemit limfatik.[1], [4], [5]
Ndotja gjatë trajtimit ose përpunimit të produkteve ushqimore
Kontaminimi i produkteve ushqimore është i lidhur jo vetëm me mikroorganizmat që
ndodhen në lëndët e para, por edhe me ato që bien në produkt gjatë përpunimit të tij.
Kështu proçeset e ndryshme teknollogjike shkaktojnë modifikime fiziko-kimike të
produktit gjë që çon në seleksionimin dhe mbizotërimin e specieve të caktuara
mikrobike.

Figura 2.1 Gjatë manipulimit të pulave në sektorin e therjes në pularinë Korça
Ndotja nga fabrika dhe mjediset e saj
Fabrika dhe mjediset e saj janë burime të kontaminimit të ajrit. Përgjegjës për këtë
kontaminim janë përsëri ajri, toka, dhe uji, por vlen të theksohet edhe rëndësia e
sipërfaqes së paisjeve industriale, e instrumenteve të vogla dhe e personelit. Këto
kontaminime varen nga konceptimi i lokaleve, nga hallkat e proçesit, nga niveli
higjienik i pastrimit, dezinfektimit dhe nga mirëmbajtja e përgjithshme e fabrikës. Në
industrinë ushqimore uji është një nga burimet kryesore të kontaminimit të produktit
gjatë larjes, dozimit, ftohjes. Gjithashtu në kontakt me ajrin mund të kontaminohet
lehtë mishi gjatë prerjes. I rëndësishëm është edhe roli i sipërfaqeve të paisjeve.
Qelizat mikrobike mund të ngjiten lehtë në faqet e qelqit, të kutive, të plastikave, të
kauçukeve, të fajancave. Kontakti i produktit ushqimor me sipërfaqe të papastruara
mirë është burim kontaminimi për produktin. Makineritë dhe paisjet e tyre janë
gjithashtu burim kontaminimi si: thërmuesit, brumatriçet, tubat, filtrat, thikat,
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tavolinat e prerjes, shportat, kovat, etj. Pastrimi dhe dezinfektimi luajnë gjithashtu rol
të rëndësishëm në parandalimin e kontaminimit të produkteve ushqimore. Higjiena e
personelit është një aspekt tjetër i rëndësishëm në parandalimin e kontaminimit të
produkteve ushqimore. Kuptohet që higjiena jo e mirë trupore e personelit, sidomos e
portatorëve të patogjenëve çon në kontaminimin e produkteve ushqimore. Mikrobet
patogjene tek personeli mund të vijnë edhe nga lënda e parë që ato përpunojnë.
Kështu psh. janë gjetur Salmonella spp. ose E.coli në duart e punëtorëve të industrisë
ushqimore kur lënda e parë që ato punojnë nuk ka qenë e pastër, ndërsa kur lënda e
parë ka qenë e pastër nuk janë gjetur. [5], [6]
Ndotja gjatë proçesit teknologjik
Proçeset teknologjike ndikojnë si në sasinë ashtu dhe në cilësinë e mikroflorës. Ato
shkaktojnë ndryshime të parametrave fiziko-kimike të mjedisit: temperaturës,
aktivitetit të ujit, potencialit oksido-reduktues, pH etj. Në disa raste si rezultat i këtyre
ndryshimeve ulet sasia e mikroflorës totale dhe ndodh seleksionimi i specieve dhe
mbizotërimi i atyre specifike. Kështu në produktet ushqimore të ngrira ndodhen
specie psikrofile, në ato të sterilizuara speciet sporogjene, në mishin e amballazhuar
në vakum bakteret laktike, në produktet e thata myqet, etj. Në raste të tjera operacione
të tilla si copëtimi ose përzjerja, çojnë në homogjenizimin e mikroflorës së shtesave të
ndryshme dhe në një modifikim të strukturës së produktit; kontaminimi i sipërfaqes
kalon në brendësi të masës. Produktet e përgatitura në këtë mënyrë janë shumë të
prekshme nga ana mikrobiologjike, prandaj për ruajtjen e tyre duhet një trajtim i
veçantë higjenik. Gjatë përdorimit të tharmeve, kulturat e pastra, në produktet e
fermentuara ndodh ndryshimi i mikroflorës: në këto produkte mbizotëron mikroflora
fermentative (bakteret laktike, majatë, etj) dhe mikroflora banale dhe patogjene
reduktohet ose zhduket.[4], [5]
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Ndotja gjatë ruajtjes, transportit dhe trajtimit të produkteve ushqimore
Të gjitha ndryshimet në kushtet e ruajtjes dhe të transportit të produkteve ushqimore
shkaktojnë shumëzimin e shpejtë të mikroorganizmave kontaminues. Problemet e
ndotjes gjatë tregtimit të produkteve ushqimore në veçanti kanë të bëjnë me produktet
e mishit. Kontaminimet në këtë rast mund të vijnë nga: sipërfaqet e lokaleve, nga ajri,
nga personeli, nga ndërprerja e hallkës së ftohjes. Duhet të evitohen ftohjet e
papërshtatshme, përgatitja shumë para kohe e vafteve, ringrohja e herë pas hershme e
gjellëve, manipulimi i pjatave nga persona të sëmurë, pastrimi dhe dezinfektimi i
pamjaftueshëm. Kur nuk respektohen këto kushte mund të kemi burime të
kontaminimeve të rënda p.sh. nga Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens,
Salmonella spp., etj.
Si përfundim mund të themi se çdo produkt ushqimor në fund të fabrikimit mund të
përmbajë një mikroflorë të vetën. Detyrë e industrisë ushqimore është që të prodhojë
një produkt konform normave dhe standarteve në fuqi, që të evitojë ndryshimet
mikrobike që prishin cilësinë si dhe shkaktojnë intoksikime dhe toksiko-infektime të
rrezikshme për shëndetin e konsumatorit.[6], [7]
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KAPITULLI III
MISHI I PULËS
3.1. Struktura dhe përbërja kimike e mishit
Muskuli përbëhet nga indi lidhor dhe fijet muskulare. Përbërësit proteinikë janë:
proteinat sarkoplazmike (enzimat glikolitike, mioglobina) 25-30%, proteinat
miofibrilare (54% miozina dhe 27% aktina) rreth 50%, proteinat e indit lidhor
(kolagjeni, elastina) 10-15%. Përbërësit kimikë në mish janë dhe lipidet (8-9%),
glucidet (glukoz, fruktoz, riboz, ribuloz), vitamina (vitamina B dhe C), kriprat
minerale (1,1% si Na, Mg, Ca, Fe dhe gjurmë Cu, Zn, Co, Mo). Uji në mish ndodhet
në masën 50-80%. [21]
3.1.1. Mikroorganizmat në industrinë e prodhimit të mishit të pulës e
nënprodukteve të tij. Aspekte të përgjithshme mikrobiologjike
Industria e prodhimit të mishit të pulës është e lidhur ngushtë jo vetëm me anën
teknologjike, si parametrat optimale, kushtet teknologjike të therjes, shkallën e
mekanizimit, organizimin e reparteve, por dhe me anën cilësore të lëndës së parë dhe
produkteve përfundimtare. Të qënit ushqim proteinik i bën produktet e industrisë së
pularisë shumë tërheqëse ndaj veprimit të mikroorganizmave, si rrjedhim ndaj ndotjes
së mundshme mikrobiale, përfshirë këtu edhe bakteret patogjene. Është relativisht e
vështirë të ndash në mënyrë të prerë biotën e mishit të bagëtive nga ajo e mishit të
shpendëve. Kjo lidhet me faktin që në të dy rastet ushqimet janë proteinike dhe
tërheqin grupe të përbashkëta mikrobiale pavarësisht nga specifikat që ato ofrojnë.
Nga ana tjetër, proçeset biokimike që shoqërojnë dukurinë e ngurtësimit kadaverik
(rigor mortis) e që renditen më poshtë, në vija të përgjithshme janë të njëjta:

a- Pushon qarkullimi, humbet aftësia për të risintetizuar ATP, mungon gjithashtu
ATP që shkakton një kombinim të aktinës e miozinës për të formuar
aktimiozinën e pakthyeshme
b- Mungesa e O2 (oksigjenit) sjell një ulje të potencialit oksido-reduktues, një raport
O/ R
c- Ndryshojnë proçeset metabolike ku marrin pjesë vitaminat e antioksidantët dhe
kjo sjell një zhvillim relativisht të ngadaltë të hidhërimit të produktit
d- Ndërpriten rregullimet nervore dhe hormonale duke shkaktuar një rënie të
temperaturës së trupit të kafshës e një ngurtësim të tij, si dhe pushon proçesi i
frymëmarjes i cili ndalon sintezën e ATP
e- Fillon proçesi i glikolizës i cili kthen glikogjenin në acid laktik e ul PH nga vlera
rreth normales në vlera rreth 5,6 duke nxitur në këtë mënyrë denatyrimin
proteinik e ngurtësimin e plotë.
f- Denatyrimi proteinik shoqërohet me një ndryshim që pësojnë kationet e grupit te
parë dhe të dytë valente të proteinave të muskujve
g- Ndryshon sistemi retikuloendotelial, karakteristikë për qëniet e gjalla
h- Ka grumbullim të metabolitëve të ndryshëm që ndihmojnë në një denatyrim të
mëtejshëm proteinik
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Të gjitha proçeset e mësipërme zgjasin deri në 36 orë, në funksion të llojit të mishit
dhe në kushte të parametrave kimike jo optimale të ruajtjes, ofrojnë ndotje të
fuqishme mikrobiale mbi produktin e sapotherur. Në përgjithësi biota normale e këtij
mishi vjen prej nyjeve limfatike, mjeteve mekanike të përdorura për therje, traktit
intestinal, pluhurave, duarve të punëtorëve, thikave të pastrimit, mjeteve për ruajtje,
etj.
Shfaqja e ngarkesës mikrobiale është e lidhur ndër të tjera edhe me përdorimin e
ruajtjen për një kohë të gjatë në temperaturë frigoriferike, ndërkohë që temperaturat e
brendshme nuk kanë arritur në ato vlera që ofron mjeti ftohës. Ndotja që mund të
ndodhë është e lidhur me egzistencën e baktereve të vetë organizmit. Kryesori në këtë
grup është Clostridium perfringens që i përket gjinisë Clostridium të familjes

Enterobacteriaceae

Ndotja bakteriale, kur është arritur temperatura e ftohjes përgjithësisht është dukuri
sipërfaqësore që vjen prej burimeve të jashtme të biotës së ndotjes. Përpara ndotjes së
mishit të pulës, biota është e përbërë nga speciet kryesore si më poshtë:

Acinetobacter spp., Campylobacter spp., Corynebacterium spp., Microbacterium spp.,
Listeria spp., Micrococcus spp., Pseudomonas spp., Vagococcus spp.
Kjo mikroflorë kryesore mund të shoqërohet edhe me të tjera si: Aeromonas spp.,

Alcaligenes spp., Bacillus spp., Brochothrix spp., Citrobacter spp., Clostridium spp.,
Enterobacter spp., Enterococcus spp., Escherichia spp., Flavobacterium spp.,
Mikrobacterium spp., Moraxella spp., Proteus spp., Psycrobacter spp., Salmonella
spp., Serratia spp. dhe Staphylococcus spp.

Siç shihet dhe nga të dhënat e mësipërme biota varet nga mjediset ku kryhen proçeset
teknologjike e ofron baktere dominuese gram-negative. Në grupin e gram pozitivëve
përmenden Enterococcet që gjenden shpesh së bashku me Lactobacillet.
Diversiteti mjedisor në industrinë e prodhimit të mishit të pulës ofron mundësi për
zhvillimin e gjinive të majave e myqeve ku si maja përmendim Candida spp.,
Rhodotorula spp.. Ndër myqet janë Penicillium spp., Mucor spp., Cladosporium spp..
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3.2. Mikroorganizmat në mishin e freskët të pulës. Raporti Rastësi/Përzgjedhje
Mishi i tërë i pulës përgjithësisht ofron një numër më të vogël mikroorganizmash
krahasuar me pulën e prerë në copa. Shumica e këtyre mikroorganizmave vendosen
në sipërfaqe dhe bëhen matje në numër mikroorganizmash për cm2. Duke e
konsideruar këtë si një tregues shumë të mirë në krahasim me një numër që llogaritet
për tërësinë e sipërfaqes ku shkalla e gabimit në numërim është më e madhe, sa më i
madh të jetë numri i mikroorganizmave të evidentuara
dhe numri i
mikroorganizmave në thellësi të indeve nga autorë të ndryshëm është arritur në
përfundimin që numri i mikroorganizmave në sipërfaqe të pulës rritet në mënyrë të
dukshme duke kaluar në faza të njëpasnjëshme të proçeseve industriale deri në
produkte të gatshme. Kështu, studime të bëra në pula të tëra të plota të cilat kalojnë
gjashtë stade proçesesh, numri i mikroorganizmave në sipërfaqe (karkasa) llogaritet
me vlerën Log 10 3.3 / cm2. Kur të njëjtat pula priten në copa ngarkesa totale
sipërfaqësore shkon Log 10 3,81 e më pas pëson një rritje prej Log 10 4,08. Pas
paketimit vetë konvejeri mbi të cilin lëvizin këto lloj zogjsh ofron një ngarkesë Log 10
4.76 / cm2
Ky lloj shembulli tregon një rritje të ngarkesës në mënyrë progresive dhe të ndryshme
referuar ngarkesave specifike. Ndryshime shfaqen tek bakteret enterike, ku 85% të
tyre ndodhen si baktere enterike në ditën e parë të proçeseve të përpunimit.
Ndryshime pësojnë gjithashtu bakteret e gjinisë Campylobacter e Micrococcus.
Në studimet aktuale është gjetur që speciet e gjinisë Micrococcus janë më të bollshme
si gjini bakteriale në proçeset industriale të prodhimit të mishit të pulës. Një pjesë e
mirë e tyre është evidentuar në lëkurën e qafës. Po kështu në 391 prova pula të therura
me rrugë mekanike, në 77 % të tyre janë gjetur Aerobacter spp. Pulat e therura
përfaqësojnë një burim ushqimor shumë të rëndësishëm të Salmonella spp. Studimet
mbi praninë e Salmonella spp. janë bërë nga USDA [4], [5] në mostra gjeli deti ku
izolimi është realizuar në 24 prova në 208 të marra. Kjo tregon që 11.5 % e gjelave të
detit të therrur të studiuar shërbejnë si mjedis sipërfaqësor për rritjen e Salmonella
spp. Këto lloj mënyrash interpretimi i përgjigjen pikërisht fenomenit Incidence (sepse
gjurmimi është i natyrës rastësore). Prania e Salmonella spp. gjykohet jo vetëm në
produkt por edhe në pajisjet e proçeseve industriale të pularive, edhe në ajrin e
sektorëve të pularive, edhe në punëtorët që bëhen mbartës në duar ose dorezat e tyre.
Në këta lloj mbartësish janë evidentuar Salmonella sandiego e Salmonella anatum
Atje ku gjenden Salmonella spp., studiuesit avancojnë. Një plan i tillë eksperimental i
përfunduar, ofron në 75 prova të analizuara të gjelit Salmonella spp. në 28%, ½ e
provave me ngarkesë mbi Log 10 7 për gramë. 99% prani koliformesh ku 41% e zë
Escherichia coli. Studime të tjera janë bërë për praninë e Campylobacter spp. dhe për
Clostridium perfringens. Në rastin e Clostridium perfringens është provuar që në rreth
2.6% të provave të studiuara gjendet prania e saj, (bëhet fjalë për produkte para
proçesit të gatimit)
Studimet e bëra më sipër realizohen mbi bazën e strukturimit të planeve specifike
eksperimentale, në të cilat përzgjidhet produkti që do të analizohet si për shembull
zog pule, pula, gjel deti, para proçesit të gatimit, të freskëta ose të ngrira. Zgjidhet
numri i provave i cili lëviz nga një numër normal që mund të shkojë 6 deri në 100
dhe përcaktohet grupi i mikroorganizmave që gjenden në një përqindje të caktuar të
provave të analizuara. Në kontrollin mikrobiologjik përfshihet numri i
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mikroorganizmave aerobe në pjatë, NAPC (Number Aerobe Plate Count). Numri më
probabël MPN (Most Probable Number), i cili i referohet Escherichia coli,

Staphylococcus aureus, Streptococcus fecalis.

3.2.1. Ndotja mikrobiale në prodhimin e mishit te pulës
Studimet e florës bakteriale të mishit të freskët të pulës, të sqaruara me hollësi në
kapitullin më sipër përfshijnë mbi 25 gjini mikrobiale. Pranohet që megjithëse mishi i
freskët pëson një ndotje karakteristike për temperatura të ulta ku ai mbahet, prania e
gjinisë Pseudomonas.

Në studimet e bëra mbi grupe mostrash për analizë rreth :
 30% i përket Pseudomonase-ve
 22% i përket Acinetobacter
 13% i përket Flavobacterium

Studime të veçanta janë bërë nga Bornes e Impey lidhur me Pseudomonas spp. e
pigmentuar ose jo. Në momentin fillestar të ruajtjes e deri në shkatërrimin e produktit
që shoqërohet me një erë të rëndë vihet re një ulje e Pseudomonas spp. të pigmentuar
e rritje e dukshme e Pseudomonas spp. te papigmentuar. Ulja e Pseudomonas spp. të
pigmentuar, shoqërohet edhe me ulje të përbërjes të Acinetobacter spp. dhe baktereve
të tjera shoqëruese. Në ndotjen e pulave të therura, majatë dhe myqet kanë rëndësi më
të vogël me përjashtim të atyre rasteve kur ngarkesa bakteriale është e madhe e
përdoren antibiotikë për ta reduktuar atë. Gjinitë më të gjendura janë: Candida,

Rhodotorula, Deboromyces.

E dhëna më thelbësore e pranisë së ndotjes është një rrëshqitje në sipërfaqe të lëkurës
të pulave të therura që trajtohet njëlloj si në rastin e pulës së tërë, ashtu e asaj të prerë
në copa.
Pjesa e kavitetit kur sipërfaqja mbart ndotje ofron erë të rëndë për shkak të depërtimit
mikrobial. Përgjithësisht, dominimi i ngarkesës specifike mikrobiale është i lidhur me
origjinën e produkteve të therura, për shembull, në produktet me origjinë nga Afrika e
Jugut identifikohen prani të Candida spp. e Debaromyces spp. si gjinitë më
dominuese.
Ndërkohë që speciet me të cilat kjo gjini evidentohet janë Candida zeylanaides dhe
Debaromyces haseeni.
Nga prania e tyre e nga të dhëna teorike të deritanishme duhej të zbulohej dhe prania e
Rhodotorula spp., gjë që nuk ndodh. Në grupin e madh të mikroorganizmave të
ndotjes veçohen dhe mikroorganizma erë-formuese. Ky grup seleksionohet, brenda
biotës që egziston në produktin e freskët të therur. Një shembull tipik është specia
Salmonella putrefaciens, që rritet mirë në temperaturë të ulët të ruajtjes të mishit të
pulës, në pjesën e muskulit dhe i jep një erë të rëndë mbas 7 ditësh. Janë bërë prova
me indin lidhor të mishit të pulës të ruajtur për 16 ditë e në 20 0C, 47% e biotës
përbëhet nga grupi i parë i Pseudomonas spp., 32% nga grupi i dytë i Pseudomonas
spp., 17 % nga kombinimi Acinetobacter - Moraxella e 14% nga Salmonella
putrefaciens. Grupi i fundit rezulton i prodhuesve te H2S, metilmerkaptaneve dhe
dimetil sulfitit. Grupi i dytë i Pseudomonas spp. evidentohet si i pari, është grup që
konsumon aminoacide të huaja që i gjen në lëkurën e pulës. Grupi i parë e rrit sasinë e
aminoacideve të huaja dhe çliron komponentë të N2. Evidentohet egzistenca e një
metabioze tipike midis dy grupeve të Pseudomonas spp.
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Në përgjithësi, kur mostra pëson një ndotje mikrobiale, mikroorganizmat përshkojnë
një rrugë nga paretet sipërfaqësore për në brendësi të indeve, kryesisht të kavitetit
intestinal. Kur pula pëson ndotje, erërat e rënda fillojnë të shfaqen zbehtë përpara se të
fillojë rrëshqitja në lëkurë ndërkohë që Log 10 i numrit të mikroorganizmave/cm2
është nga 7.2÷8. Kur kjo vlerë bëhet rrotull 8, fillon të ndodhë rrëshqitja e lëkurës,
pavarësisht se në sipërfaqe ka një rritje fillestare, indi poshtë sipërfaqes mbetet ende i
lirë prej ngarkesës mikrobiale. Bakteret fillojnë e depërtojnë në brendësi duke rritur
shkallën e rihidratimit më tepër se tek mishi i bagëtive. Një rol të rëndësishëm në
proçesin e ndotjes luan autoliza në indet e brendshme, mekanizmi i reaksionit të së
cilës nuk është plotësisht i qartë.
3.2.2. Proçeset higjenike që ushtrohen mbi pulat e therura
Për të reduktuar numrin e mikroorganizmave patogjene në pjesët mbuluese të pulave
të therura si dhe në produktin përfundimtar realizohen disa proçese të cilat renditen si
më poshtë:
a) Largimi i pjesëzave të puplave e mbetjeve të tjera
b) Larja, për realizimin e së cilës përdoret uji i bollshëm në vlera temperature dhe
presioni që ndryshojnë në funksion të teknologjisë që ofrohet
c) Shtesa kimikatesh, shtimi në ujin e larjes i peroksidit të hidrogjenit, oksidit të
klorit dhe kloreksidinës
d) Trajtimi me avull në sisteme vakumi. Në këto proçese përdoren avuj për 5÷10s ose
për një periudhë më të gjatë kohe në funksion të hapit përfundimtar të produktit të
gatshëm
e) Kombinime ku lejohen përdorimi i dy ose më shumë metodave të mësipërme të
kombinuara me njëra tjetrën.
Vende të ndryshme ofrojnë program të reduktimit të mikroorganizmave patogjenë në
mishrat e therura për të identifikuar egzistencën e patogjenëve përmes studimeve
statistikore që realizohen nga grupe specialistësh të interesuar për prodhimin e
produkteve të sigurta.
Një numër shumë i madh studimesh kryhen bazuar në metodat e mësipërme duke parë
ndikimin e këtyre metodave në reduktimin e ngarkesës mikrobiale në tërësi dhe
eleminimin në veçanti të ngarkesës së patogjenëve.
Studime të tjera realizohen përmes provave laboratorike dhe shtameve gjenetikisht të
modifikuara të patogjenëve të ndryshëm që shpeshherë përzihen me jashtëqitjen e
kafshëve dhe inokulohen në mishin e prerë. Ndryshimi i biotës shqyrtohet duke bërë
krahasime të realitetit të ngarkesës mikrobiale me ndërhyrjet e realizuara në kushte
laboratorike.
Përgjithësisht, efektet afatgjata mbi shpendët nuk njihen sepse këto metoda janë
përdorur vitet e fundit. Tërhiqet vëmendje ndaj dy proçeseve: trajtimeve me acid dhe
me avull dhe ndikimit të tyre në biotë. Përgjithësisht mbeten për tu studiuar pas
veprimit të acideve, mikroorganizmat acido rezistente dhe mbi bazën e tyre
organizohet dhe një planifikim eksperimentesh mbi përdorimin e antimikrobialëve.
Është provuar që reduktimi i organizmave rezistente realizohet më mirë kur ka një
kombinim të proçeseve teknologjike të mësipërme.
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3.2.3. Eksperienca e vendeve të zhvilluara lidhur me mekanizmat regullatore në
prodhimin e mishit të pulës e të produkteve të tij
Një eksperiencë të vyer lidhur me mekanizmat rregullatorë për një prodhim të sigurtë
ofron Departamenti Amerikan i Bujqësisë (United States Department of Agriculture)
Ky institucion i rëndësishëm i kërkon industrive të prodhimit të mishit të pulës, ndër
të tjera edhe kontrollin e patogjenëve. Si lëndë e parë më e konsumueshme dhe më
afër këtij kontrolli janë pulat e zakonshme, pulat e detit dhe zogjtë e pulës. Krijohet
kështu një hapësirë e veçantë në programin e politikave ushqimore mbi kontrollin
cilësor të mishit të pulës e të produkteve të tij. Sikurse e përmendëm më sipër këta
janë produkte tepër të kërkuara e të konsumuara e kjo i bën që të kenë përparësi në
përcaktimin e mekanizmave rregullatore që ju përkasin.
Në SHBA sistemi rregullator në industrinë e prodhimit të mishit për pula dhe
produkte është krijuar me korniza të qarta qysh në vitin 1970, dhe ka pësuar
përmirësime të vazhdueshme deri në ditët tona. Bëhet fjalë për përpjekje të
vazhdueshme për të kontrolluar patogjenët nëpërmjet krijimit dhe zhvillimit të masave
parandaluese që emërtohen në grup “Reduktim Patogjenësh”
Ndër të tjera ky program ofron njohuri sesi mund të përdoret sistemi HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point ), sesi mund të përdoret ky sistem për të instaluar dhe
zbatuar rregulla të qarta kontrolli. Në këtë mënyrë bëhet një mbrojtje e produkteve që
do të dalin në treg, në radhë të parë duke testuar ngarkesat mikrobiologjike patogjene.
Për të kuptuar qartë anën shkencore të problemit është e nevojshme të krijohet një ide
lidhur me bazat historike të zhvillimit dhe ushtrimit të këtij kontrolli si dhe
bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet industrive, institucioneve zyrtare të kontrollit dhe
agjensive të lidhura me to. USDA u krijua qysh në vitin 1962 duke pasur si qëllim
kryesor të ofrojë siguri në çdo kohë për një produkt të bollshëm që duhet të përdoret
për ushqimin e popullatës. Funksioni i një institucioni të tillë është i lidhur jo vetëm
me kontrollin por dhe me mbrojtjen e produkteve që do të hidhen në treg. Një pjesë e
mirë e punonjësve të këtij departamenti merren me mishin dhe djathin. Kjo është një
eksperiencë e mirë për të treguar rolin e këtyre ushqimeve proteinike në ushqimin e
popullsisë. [1], [7]
Rreth viteve 1970 u intensifikuan punimet për të reduktuar apo mënjanuar rrezikun e
baktereve patogjene që mishi mbart, përfshirë këtu dhe mishin e pulës. Kjo bëri që të
rritej shkalla e inspektimit të produkteve potenciale për ngarkesa bakteriale përfshirë
dhe patogjenët. U krijua një shoqatë, “Shoqata Amerikane e Shëndetit Publik” me
detyra specifike lidhur me kontrollin e sigurisë. Kryesisht studimet janë bazuar në
probleme të pranisë të

Salmonella spp. në pulat duke iu referuar dhe egzaminimeve mikroskopike të
realizuara nga institucione përgjegjës.

Duke e parë problemin referuar principeve të HACCP ia vlen të fitosh eksperiencë
prej principeve bazë të këtij sistemi si më poshtë, principe që historikisht në 10
vjeçarët e fundit janë njohur dhe zhvilluar nga vende më të zhvilluar se ne:




Të realizohet një analizë risku
Të bëhen përcaktime atje ku ka mundësi ndotjeje më të madhe dhe të merren masa
për parandalimin e ndotjes
Të identifikohen pikat kritike të kontrollit duke përcaktuar qartë hapat që do të
ndërmerren gjatë proçeseve ku mund të realizohet një parandalim i ndotjes
mikrobiale
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Të përcaktohen limitet kritike për çdo pikë kritike kontrolli, p.sh rasti i
temperaturës, lagështisë relative të ajrit, mikroflora e ajrit të sektorëve të impiantit
Të përcaktohen rrugët që do të ndiqen për të monitoruar ajrin e sektorëve të
impiantit të pularisë mbi bazën e standarteve, pikat kritike p.sh kur dhe si do të
matet temperatura dhe lagështia relative e ajrit
Të ndërmerren veprime korrigjuese p.sh të rregullohen ftohëset, ngrohëset (në
impiantin e rritjes së zogave) ose furrat
Të përcaktohen proçedura për standartizimin e proçeseve të monitorimit e të
ndërmerren veprimet përkatëse korrigjuese
Të verifikohet sistemi HACCP në industrinë e mishit të pulave dhe të produkteve
të tij

Sikurse është thënë dhe më sipër çdo prodhim i viteve të fundit mbi produktet e
pularisë bazohet në përmirësimin e sistemeve të inspektimit më të reja për të siguruar
e demonstruar edhe atë pjesë që analizohet dhe përmirësimin e saj. Shembull tipik
është evidentimi i Salmonella spp. e patogjenëve të tjerë me metoda moderne të
analizës e përdorimin e programeve shtetërore për reduktimin e tyre. Në tërësinë e
mekanizmave rregullatore përfshihen aktet specifike përmes të cilave arrihet qëllimi i
programeve të reduktuara dhe kontrolli i proçeseve specifike në mënyrë të vazhduar.
Edhe përdorimi i HACCP, edhe vendosja e rregullave të reja sjell debate
institucionale e shkencore, p.sh në 20 vjetët e fundit lidhur me reduktimin e
patogjenëve në produktet e pularisë ka pasur momente të ndryshme.
Agjensitë shtetërore shpesh herë ndeshen me idetë e kompanive të fuqishme.
Ndërkohë që grupet industriale e kërkojnë HACCP për ta përdorur, por pa pasur të
bëjnë me institucionet shtetërore, kryesisht për nivelin e pathogjenëve; grupet
konsumatore shpeshherë janë dyshuese ndaj produkteve që u ofrohen.
Patogjenët dhe të gjitha llojet e mikroorganizmave të tjera në përgjithësi ndiqen në një
mënyrë progresive. Ato gjenden edhe në fermat apo pularitë ku bëhet një ndarje e
pulave: pula për vezë apo për mish dhe më pas realizohet një ndarje ndërmjet pjesës
veterinare dhe operacioneve të prodhimit.
Në pulat e oborrit një ngarkesë e madhe mikrobiale shpëlahet duke përdorur ujë të
pastër për higjenizimin e mjediseve, ku ato rriten aktualisht. Proçeset e ruajtjes dhe të
transportit janë të lidhura me një zhvendosje të produkteve në gjëndje të ftohtë.
Pikërisht në këto kushte mund të fillojë të aplikohet sistemi i mësipërm i vlerësimit të
pikave të kontrollit. Në fazën e fundit të proçesit konsumatori interesohet për
produktin e pastër të ndarë nga ndotësit mikrobialë, të gatshëm për t’u gatuar në
temperatura respektive e për t’u konsumuar brenda standarteve.
Nëse problemet e sigurisë shqyrtohen në mënyrë të detajuar, misioni kryesor i njësisë
kërkimore shkencore të USDA-s është të nxisë zhvillimin e teknologjive të reja për të
penguar ose zvogëluar praninë e baktereve Enteropatogjene të dëmshme për njeriun
në prodhimin e mishit të pulës e produkteve të tij. Në këtë kuadër të përgjithshëm një
detyrë kryesore është reduktimi i pranisë së Salmonella spp. e Campylobacter spp. në
mënyrë që të zvogëlohet ekspozimi i konsumatorit me baktere me origjine patogjene.
Drejtimet kryesore të organizimit të kërkimit shkencor renditen si më poshtë:



Në faktorët që ndikojnë në rritjen e ngarkesës mikrobiale në një produkt pularie,
që konsumatorit t’i ofrohet i sigurt
Në gjetjen e rrugëve për të ndërhyrë në proçesin e kolonizimit të
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Salmonella spp. brenda aparatit tretës të pulave dhe për të minimizuar

shpërndarjen e mikroorganizmave të kolonizuar në pjesët e tjera të ngrënshme
duke përdorur faktorë me natyrë antimikrobiale



Në zhvillimin e proçedurave të kontrollit për të penguar ndotjen me Salmonella
spp. të vezëve të zogjve duke përdorur për këtë qëllim substrate kimike së bashku
me mikroorganizma antagoniste ndaj patogjenëve ose të dyja bashkë.



Në përdorimin e vaksinave, mikroflorës antagoniste, mjeteve diagnostike dhe
epidemiologjike për të identifikuar dhe përshkruar lidhjet ndërmjet ndotjes në
pulari me nivelet e ndotjes të produktit përfundimtar [1]

Teknologjitë e reja lejojnë shpërndarjen deri tek konsumatori të produkteve të sigurta
dhe me cilësi të lartë. Kjo realizohet përmes:




Përmirësimit të cilësisë mikrobiologjike në fund të proçesit të prodhimit të mishit
të pulës për konsum, duke përdorur metodat e reja të evidentimit mikrobiologjik
dhe të studimeve taksonometrike mbi mikroorganizmat e evidentuara.
Përmirësimit të shkallës së pastërtisë dhe higjienës në sipërfaqet e mjediseve të
punës, duke përdorur për këtë qëllim dhe teknologjitë moderne me përdorimin e
biofilmave
Zhvillimin e metodave efikase për të përcaktuar pikën e fundme të temperaturës
në të cilën mishi i pulës apo produktet e pularisë duhet të trajtohen për të siguruar
produkt përfundimtar në përputhje me standartet ku është arritur shkatërrimi i
plotë i mikroorganizmave pathogjene.

Për të penguar probleme që mund të hasen në mishin e bardhë ose pjesët e brendshme
ku temperatura nuk ka arritur vlerën reale, duke tentuar drejt optimizimit të
karakteristikave indore në produktin përfundimtar përmes zgjedhjeve të metodave
efikase për të shkurtuar kohën e trajtimit pa prekur sigurinë e produktit.
Zhvillimi i baktereve patogjene rezistente mund të jetë i lidhur me shumë faktorë
ndërmjet të cilëve bëjnë pjesë dhe faktorë rezistentë të florës intenstinale dhe të
aparatit tretës të shpendëve dhe kafshëve. Këta faktorë mund të shkatërrohen duke
ekspozuar produktin ndaj agjentëve antimikrobialë dhe duke krijuar programe
specifike monitoruese të ngarkesës së patogjeneve. Këto programe sigurojnë efikasitet
në pjesën veterinare të mishit të pulës (rritja, therja), në proçeset teknologjike,
përfshirë dhe paketimin si dhe cilësinë e produktit përfundimtar, për të cilën përdoret
shprehja “I Gatshëm për Konsum“
Monitorimi realizohet për ndryshimet që pësojnë ngarkesat mikrobiale të patogjeneve
ose jo, në pulat e patherura, të therura e në produktet gati për t’u konsumuar.
Një shembull tipik është gjurmimi i niveleve të Salmonella spp. ndaj përdorimit të 17
substancave te ndryshme antimikrobiale dhe niveleve të Campylobacter spp. në
përdorimin e 8 substancave me natyrë antimikrobiale. Në grupin e

Salmonella spp. janë bërë studime mikrobiologjike e gjenetike mbi Salmonella
typhimurium DT 104.
Studimet mikrobiologjike janë përqëndruar në ngarkesën e përgjithshme dhe në
ndryshimet në prani të antimikrobialëve dhe në pasojat mbi produktin e gatshëm.
Studimet gjenetike janë përqëndruar në evidentimin e geneve rezistente, në ndikimin e
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species patogjene me ndërtim specifik gjenetik në sëmundjet e shkallën e
vdekshmërisë së pulave. Studimet e këtij lloji janë realizuar në grupe pune me
specialistë me drejtim specifik, të cilët kanë shfrytëzuar eksperiencën në fushën e
monitorimit të ngarkesave në prani të antimikrobialeve duke pasur si qëllim të ofrojnë
të dhëna të plota mbi praninë ose jo të Salmonellave spp. ose mikroorganizmave të
tjerë enterike, të identifikojnë zonat me studime të detajuara, të ofrojnë material
statistikor që shërben si eksperiencë për të ardhmen.

Objektivi kryesor i punës aktuale kërkimore shkencore është të zvogëlojë në ajrin e
sektorëve të impianteve të pularive, shkallën e rezistencës të baktereve patogjene e
shpërndarjen e tyre.
Vetëm në këtë mënyrë mund të rritet biosiguria e produkteve për konsum.
Informacionet që rezultojnë prej programeve të monitorimit të ajrit të përbërë nga
shkencëtarë, kimistë, fizikantë, veterinerë dhe prodhues të produkteve ushqimore.
Testet ndërtohen për grupe të veçanta mikroorganizmash sikurse është përmendur
edhe më sipër ku përfshihen Salmonella spp., Campylobacter spp., të cilave ju
krijohen kushte specifike për t’u izoluar nëse ato egzistojnë. [15], [16]
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3.2.4. Eksperienca bashkëkohore në sigurinë e mishit të pulës dhe produkteve të tij
Aktualisht studimet e bëra mbi kontrollin e mishit të pulës dhe produkteve të tij kanë
tërhequr vëmendjen e shumë kërkuesve shkencorë të asaj pjese të industrisë dhe
mikrobiologjisë ushqimore që merret me produktet shtazore. Duke iu referuar
tendencave botërore për të siguruar produkte të tipit bio (produkte natyrore pa
ndërhyrje të kimikateve) janë vënë në balancë studimet kërkimore shkencore që
tentojnë të ruajnë e të sigurojnë produktet që kanë përparësi në industrinë e pulave,
duke përdorur antimikrobialet jonatyrore dhe antimikrobialet natyrore, kryesisht
vajrat esenciale. Shkalla e mbrojtjes dhe oferta e një produkti të sigurtë realizohet sot
edhe me mbrojtjen e produktit nëpërmjet paketimit.
Kështu metodat bashkëkohore të paketimit në kushtet e atmosferës së kontrolluar siç
janë ato me atmosferë të modifikuar dhe në vakum mund të kombinohen me
përdorimin e antimikrobialëve natyrore duke siguruar një mbrojtje ndaj
mikroorganizmave në përgjithësi e patogjenëve në veçanti.
Konsumatorët e kanë rritur kërkesën ndaj produkteve të sigurta duke përfshirë këtu jo
vetëm mishin e pulës së therrur por edhe produkte të tilla siç janë ato që hyjnë në
grupin e komoditeteve të emërtuara “gati për tu ngrënë” ose “minimalisht të
përpunuara”.
Kështu kompanitë e prodhimit të këtyre produkteve janë të detyruar të plotësojnë
kërkesat e konsumatorit duke kombinuar proçeset e ruajtjes në të ftohtë, në të ngrirë
dhe paketimin, me studimet aktuale shkencore të përdorimit të substancave me veti
antimikrobiale. Vlerësimi i “produktit të sigurt” vlen për produktet e pularisë që
tashmë janë më të konsumueshme në botë si pulat e zakonshme , zogjtë e pulave,
gjelat e detit, produktet e tymosura të pularisë, filetot, sallamet me mish pule, salçiçet
e të gjitha produktet që përdoren në Fast Food-et.
Të gjitha këto produkte bëjnë pjesë në një grup që konsiderohet me rrezikshmëri të
lartë sepse mishi i pulës është shumë i prekshëm nga veprimi i mikroorganizmave
(ndotja mikrobiale).
Kjo shkakton :



Problem shëndetësor sepse në mishin e pulës mund të gjenden patogjenë e mishi
nuk mund të konsiderohet i sigurt nga ana mikrobiologjike
Problem ekonomik

Kjo është arsyeja që sot tërhiqet vëmendja ndaj të gjitha metodave shkencore që mund
të zhvillohen për të rritur kohën e ruajtjes, cilësinë e sigurinë e produkteve të tilla.
Disa arritje janë realizuar duke studiuar përdorimin e paketimit në atmosferë të
kontrolluar (MAP), dhe paketim në vakum (VP) në kombinim me proçedura të tjera
si trajtimi me acide, trajtimi me sisteme kelatimi (EDTA- Nizine) dhe trajtimi me
fosfate.
Një alternativë e kohës së sotme është përballja e këtyre metodave me përdorimin e
antimikrobialëve natyralë, vetitë e të cilëve janë njohur dhe përdorur në modele
sistemesh ushqimore dhe në ushqime të veçanta.
Rrezikshmëria e produkteve të pularisë lidhet gjithashtu dhe me faktin që si në
produktet e gatshme për t’u konsumuar ashtu dhe në mishin e pulës gjen terren të
përshtatshëm zhvillimi ndër të tjera edhe i Listeria monocytogenes.
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Ajo është shkaktare e listeriozës që rrjedh prej ushqimeve tek njerëzit.
Përgjithësisht është sporadike dhe mund të vijë për shkak të konsumit të produkteve të
ndotura. Karakterizohet nga egzistenca e një shkalle të lartë rrezikshmërie fatale, që
çon deri në vdekje në masën 70%, sidomos për ato grupe popullsie me një sistem tejet
të ndjeshëm imunitar si për shembull tek femijët, të moshuarit, gratë shtatzana,
pacientë me sëmundje tumorale ose AIDS. Shkalla e kontaminimit me Listeria spp.
(rastësia e kontaminimit të mundshëm) mund të jetë në nivelet 50- 60% dhe mund të
shkojë deri në 100% në ato produkte si për shembull, qafa e pulave dhe mishi që është
zhveshur nga kockat në mënyrë mekanike. Kjo lidhet me faktin që Listeria
monocytogenes ka një veti shumë të dukshme për të kolonizuar zona mekanike që
janë në kontakt me mishin gjatë proçesit të prodhimit. Grumbullimi i kolonive që
krijon Listeria spp. është i qëndrueshëm edhe ndaj masave higjeno- sanitare që merren
për shkak të krijimit të të ashtuquajturëve bioshtresa rezistente. Kontrolli mbi praninë
e Listerias spp. mund të arrihet përmes:




Përmirësimeve në proçesin e prodhimit
Praktikave të reja më të mira higjeno-sanitar
Ruajtjes në temperatura të ulta dhe të tjera kushte të cilat nuk gjenden gjithmonë
në praktike

Teknologjitë e përmendura më sipër, përfshirë dhe metodat aktive të paketimit
konsiderohen aktualisht si të ashtuquajtura “metoda të buta” për ruajtjen e produkteve
ushqimore e sigurinë mikrobiologjike. Problemi kryesor është që identifikohet
mundësia më rezultative e kombinimeve të tilla: parametra optimale dhe përzgjedhje e
llojit të vajit esencial që jep rezultatin më të mirë të mundshëm. Ka dhe punime të
realizuara nga fqinjët tanë për kombinime të rrezatimeve të jonizuara dhe vajrave
esenciale për ruajtjen e mishit të pulës.
Të gjitha studimet e përmendura më sipër ofrojnë rezultatet e tyre vetëm përmes një
kontrolli të plotë të parametave fiziko-kimike me metoda instrumentale të analizës.
Nga eksperienca e deritanishme, paraqitur më sipër në mënyrë të përmbledhur vlen të
detajohen pikat më të rëndësishme të planifikimit të eksperimenteve, nga të cilat është
përfituar për të dizenjuar pjesën eksperimentale të kesaj teme doktorature:



Përzgjidhen pikat kryesore të sektorëve të pularive, si impiante prodhimi të mishit
të pulës, vezëve dhe nënprodukteve, e bëhet vlerësimi mikrobiologjik i ajrit të
tyre.
Ky grup provash është evidentues i efikasitetit të kombinimeve të përzgjedhura
ndaj reduktimit të patogjenëve
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Në të gjitha grupet e përmendura të analizave vlerësimi mikrobiologjik përfshin:
- Kontrollin e përgjithshëm të qelizave të gjalla në ajrin e të gjitha sektorëve të
impianteve të pularive në zonën e Korçës TVC (Total Viable Count)
-

Bakteret laktike, Pseudomonaset, Enterobacteret, Aeromonas
Myqet dhe Majatë
Salmonella spp., Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Coccidiosis spp.

Për këtë qëllim përdorën terrene selektive të tipit Oxford dhe Palcam. Po kështu bëhet
një vlerësim fiziko-kimik nëpërmjet shkallës së pH-it, temperatura, lagështia relative.
[13], [14], [15]
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Përshkrimi i mësipërm metodologjik shërbeu për ngritjen e eksperimenteve tona.

IV. PJESA EKSPERIMENTALE: METODAT E ANALIZËS

PJESA EKSPERIMENTALE
KAPITULLI IV
PJESA EKSPERIMENTALE: METODAT E ANALIZËS
4.1. Kampionatura dhe metodika
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Analizat fiziko-kimike të ajrit në sektorët e pularive të qarkut Korçë
a) përcaktimi i temperaturës së ajrit (me aerometër)
b) përcaktimi i lagështisë së ajrit (me aerometër)
Mënyra e veprimit. Për të përcaktuar temperaturën dhe lagështinë relative të ajrit në
sektorë të ndryshëm të impiantit të pularisë, ku përdoret aerometër me ujë. Pasi e
kalibruam aparatin, e vendosëm në tre pika të ndryshme të të njëjtit sektor, ku për çdo
sektor llogaritet nga një vlerë mesatare për lagështinë relative (në %) dhe
temperaturën (°C). Aparati tregon dy vlera, diferenca e të cilëve jep vlerën e
lagështisë relative (në %), kurse vlera e parë jep temperaturën e ambientit (në °C) si
në figurat më poshtë:

Figura 4.1 Matja e temperaturës në
(°C) dhe lagështisë relative (%) me
aerometër në sektorin e pulave për vezë

Figura 4.2 Matja e temperaturës në
(°C) dhe lagështisë relative (%) me
aerometër në sektorin e grumbullimit të
vezëve

Figura 4.3 Matja e temperaturës në (°C)
dhe lagështisë relative (%) me aerometër
në sektorin jashtë pularisë

Figura 4.4 Matja e temperaturës në (°C)
dhe lagështisë relative (%) me aerometër
në sektorin jashtë pularisë
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Tabela 4.1 Lagështia relative e ajrit dhe temperatura në sektorë të ndryshëm të
impiantit të Pularisë “Korça” Janar
Sektorët
Temperatura(°C)
Lagështia relative(%)
Sektori i jashtëm

-8°C

40%

Sektori i grumbullimit të vezëve
Sektori i mbajtjes së pulave që
pjellin vezë (bateria)
Sektori i rritjes së zogjve
(1 ditore)
Sektori i therjes, pastrimit,
amballazhimit dhe etiketimit të
pulave

5°C
15°C

58%
50%

27°C

41%

-3°C

40%

58%

60%
50%

50%
41%

40%

40%

40%
30%
lagështia
relative

20%
10%
0%

Figura 4.5 Lagështia relative të ajrit në sektorë të ndryshëm të pularisë
“Korça”Janar/2010
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Temperatura në sektorë të pularisë "Korça"
27
30
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gr.vezëve
sektori pula pjell

15

25
Temperatura

sektori jashtë

20
5

15

sektori rr.zogave

-3

10

sek.therjesetiket

5
0

-8

-5
-10

Figura 4.6 Temperatura (°C) e sektorëve të ndryshëm në pularinë “Korça”Janar/2010
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-10
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15
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27

30
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temperatura

sekt.jasht

40%
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Figura 4.7 Lagështia relative e ajrit (%) dhe temperatura (°C) në sektorë të ndryshëm
të pularisë “Korça”Janar/2010
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Tabela 4.2 Lagështia relative e ajrit dhe temperatura në sektorë të ndryshëm të
impiantit të Pularisë “Korça”, Qershor dt 13.06.2012
Sektorët
Temperatura(°C)
Lagështia
relative(%)
Sektori i jashtëm
27°C
45%
Sektori i grumbullimit të vezëve
27°C
30%
Sektori i mbajtjes së pulave për vezë
27°C
30%
Sektori i rritjes së zogjve (1 ditore)
29°C
33%
Sektori i therjes, pastrimit, amballazhimit 26°C
55%
dhe etiketimit të pulave

temperatura

temperatura °C
29
28.5
28
27.5
27
26.5
26
25.5
25
24.5
temp

sek.jashtë

sek.vezë

27

27

sek.pula.ba
teria
27

sek.rr.zoga
29

sek.th.amb.
etik
26

Figura 4.8 Temperatura (°C) e sektorëve të ndryshëm në pularinë “Korça”Qershor
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Figura 4.9 Përmbajtja e lagështisë relative e ajrit në sektorë të ndryshëm të pularisë
“Korça”Qershor
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Figura 4.10 Lagështia relative e ajrit (%) dhe temperatura (°C) në sektorë të
ndryshëm të pularisë “Korça”Qershor

30

60

temp e lag.rel

50
40
30
20
10
0
-10
temp 1

sekt.jasht
-8

sekt.vezë
5

sektoripula
15

sekt.zogjve
27

sekt.th.etik
-3

temp 2

27

27

27

29

26

lag. 1

40

58

50

41

40

lag. 2

45

30

30

33

55

Figura 4.11 Lagështia relative e ajrit (%) dhe temperatura (°C) në sektorë të
ndryshëm të pularisë “Korça”Janar dhe “Korça” Qershor
Analizat mikrobiologjike të ajrit në të gjitha sektorët e pularive në zonën
e Korçës
Për analizat e mikroflorës së ajrit në sektorët e pularive u përdor metoda e
sedimentimit (metoda e rreshjes mikrobike). Kjo metodë bazohet në dukurinë e
“rreshjes” mikrobike, d.m.th në rënien e vazhdueshme të mikroorganizmave të ajrit në
pjatë. Kjo metodë jep rezultate për sasinë e mikroorganizmave në ajër. Metoda e
sedimentimit është e thjeshtë dhe e përshtatshme për punë praktike.
1- terren PCA, për mikroflorë të përgjithshme
2- terren Agar-gjak (gjak dashi), për mikroflorë të përgjithshme, për rezultate më
efikase
3- terren Çapek, për myqet
Terrenet përgatiten paraprakisht si më poshtë: Terreni PCA
Pepton kazeine, pankreatik
Ekstrakt majaje
Glukozë
Agar
Ujë i distiluar

5.0 gr
2.5 gr
1.0 gr
9.0 gr
1000 ml

PH final 7.0 0.2
Treten përbërësit dhe sterilizohet në 121°C për 15 minuta.
Terreni Agar-Gjak
300 ml ose 600 ml agar bazë e shkrirë, e ftohur 60°C dhe 30 ml ose 60 ml gjak dashi.
Përzihet dhe shpërndahet në pjata në boks.
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Terreni Çapek (Për ngarkesën mykore)
Ujë i distiluar
1000 ml
K2HPO4
1 gr
NaNO3
30 gr
KCl
5 gr
MgSO4.7H2O
5 gr
FeSO4.7H2O
0.1 gr
Ekstrakt majaje
5 gr
Saharozë
30 gr
Agar-Agar
30 gr
Shkrihet, ndahet në shishe nga 250 ml. Rregullohet PH 5.6-5.9 (NaOH 3 ml).
Sterilizohet në 1 atm për 15 minuta. Për çdo 250 ml Terren Çapek, 20 mg
Streptomicinë. Tundet mirë e shpërndahet në pjata petri. (Tretja ose në banjomari, ose
në autoklavë me avuj të lirë).
Antibiotiku. Streptomicina: 1 fl. Gr+ 100 ml H2O
Terreni Kristenzen
Ujë i distiluar
1000 ml
Baktopepton
1 gr
Kripë
5 gr
Dyhidrogjenfosfatkalium (KH2PO4)
2 gr
Agar -agar
15 gr
E ziejmë, e rregullojmë PH 6,8 – 6,9 (NaOH 20 pika e filtrojmë me pambuk, i
hedhim: Solucion Fenol 1% 0,5 ml
E ndajmë në shishe erlenmajer nga 125-250 ml, e sterilizojmë në autoklavë me
presion 30 min. Në një shishe tjetër peshojmë:
Ujë i distiluar
80 ml
ure
40 gr
glukozë
2 gr
I tretim duke e përzier, e filtrojmë, të cilin e kemi sterilizuar, e ruajmë në frigorifer.
Bazë dhe ne ure:
1.ne NaOH të ftohur në 600
2.ure

125 ml
5 ml

250 ml
10 ml

E shpërndajmë në boks, në tuba steril në mënyrë oblike. Terreni del pa ngjyrë, si agari
me nuancë të lehtë rozë.
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Terreni Hayn
Ujë i distiluar
1000 ml
1500 ml
Pepton
20 gr
30 gr
Kripë
5 gr
7,5 gr
Agar- Agar
15 gr
24 gr
Shkrihet, rregullohet PH 7,4 (NaOH 1,5-2). Shtohet
Bazë
1000 ml
1500 ml
laktozë
10 ml
15 ml
saharozë
10 ml
15 ml
glukozë
1 ml
1,5 ml
Tiosulfat Natrium
0,2 ml
0,3 ml
Sulfur amoni i hekurit
0,2 ml
0,3 ml
Solucion Fenol 1%
2,5 ml
3,75 ml
Filtrohet, ndahet në epruveta të mesme sterilizohet 30 min me avull të lirë. Vendosen
menjëherë në mënyrë oblike (shtrirë) të ngrijnë.
Terreni DC (Dezoksikolat citrat agar)
Ujë i distiluar
6000 ml
4000 ml
Ekstrat mishi
30 gr
20 gr
Pepton
60 gr
40 gr
Agar-agar
120 gr
80 gr
Zjehet 15 min në autoklavë me presion, nxirret, rregullohet PH 7,5 (NaOH 8 ml)
s.hpërndahet nëpër shishe nga 1000 ml dhe sterilizohet gjysmë ore me presion dhe
ruhet në dollapë. Në:
agar
1000 ml
Solucion citrat
50 ml
Sol. dezoksikolat
50 ml
Sol. laktozë
50 ml
Sol. Neutral red 1%
3 ml
Përzihet dhe shpërndahet në pjata petri.
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U kryen këto analiza mikrobiologjike:
Analiza mikrobiologjike e koncentratit që ushqehen pulat dhe zogjtë
Izolimi i mikroorganizmave patogjenë (Salmonella spp., E. coli) në pjesën e
anusit të pulave dhe zogjve (pjesa ku del veza)
Izolimi i mikroorganizmave patogjenë në pjesën abdominale të pulave dhe
zogjve
Mikroflora e përgjithshme e sipërfaqes së vezëve në terren Agar-gjak
Izolimi i mikroorganizmave patogjenë (Salmonella spp., E. coli) në sipërfaqen
e vezëve të pularisë Korça
Izolimi dhe identifikimi i Staphylococcus spp. dhe mikroorganizmave të tjerë
patogjenë në ajrin e sektorëve të pularisë Korça
Kryerja e rradhës dhe provave biokimike për identifikim të saktë të kolonive

Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus spp.

Përgatitja e preparateve për identifikim të detajuar të kolonive
Analizat mikrobiologjike të ajrit

Mikroflora e ajrit u përcaktua në pesë sektorë të pularisë gjatë tre viteve të studimit:






Në sektorin e jashtëm, ku pritet lënda e parë
Në sektorin e grumbullimit të vezëve
Në sektorin e pulave pjellore (bateria)
Në sektorin e rritjes së zogave dhe
Në sektorin e therjes, pastrimit, amballazhimit dhe etiketimit të
pulave

Mikroflora e ajrit në sektorë të ndryshëm të impianteve të pularive

Figura 4.12 Hapja e pjatave me terren Agar-gjak, PCA dhe Çapek për të
përcaktuar mikroflorën e përgjithshme të ajrit në sektorin e grumbullimit të
vezëve, në pularinë Korça

34

Figura 4.13 Hapja e pjatave me terren Agar-gjak, PCA dhe Çapek për të
përcaktuar mikroflorën e përgjithshme të ajrit në sektorin e therjes, në pularinë
Korça

Figura 4.14 Hapja e pjatave me terren Agar-gjak, PCA dhe Çapek për të
përcaktuar mikroflorën e përgjithshme të ajrit në sektorin e rritjes së zogjve, në
pularinë Korça
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Figura 4.15 Hapja e pjatave me terren Agar-gjak, PCA dhe Çapek për të
përcaktuar mikroflorën e përgjithshme të ajrit në sektorin e amballazhimit,
etiketimit, në pularinë Korça

Figura 4.16 Hapja e pjatave me terren Agar-gjak, PCA dhe Çapek për të
përcaktuar mikroflorën e përgjithshme të ajrit në sektorin e pulave për vezë, në
pularinë Korça
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Figura 4.17 Hapja e pjatave me terren Agar-gjak, PCA dhe Çapek për të
përcaktuar mikroflorën e përgjithshme të ajrit në sektorin e oborit dhe sektorin
Pas kësaj pjatat e petrit mbyllen, kthehen përmbys dhe inkubohen në termostat në
brenda, në pularinë e fshatit Voskop, Korçë
Më pas bëhet numërimi 24-orëve, pas 48-orëve dhe pas 7-ditësh për myqet. Kolonitë
me pjatat me terren PCA, Agar gjak, Çapek numërohen mbas 24 orëve, 48 orëve,
ndërsa ato me Çapek mbas 7 ditësh sepse myket zhvillohen më me ngadalë.[2]
Numërimi i kolonive bëhet duke kthyer pjatën me fund nga sipër dhe duke e vendosur
atë në një sfond të errët (flakë letre të errët). Kolonitë duken në formë pikash me
madhësi dhe forma të ndryshme. Për të mënjanuar numërimin dy herë të të njëjtave
koloni secila koloni e numëruar shënohet me bojë në pjesën e poshtme të fundit të
pjatës.
Kolonitë që numërohen konsiderohen si pasardhëse të qelizave të mikroorganizmave
prandaj, sipas numrit të kolonive të rritura, mund të përcaktohet sasia e
mikroorganizmave që ndodhen në ajër në kohën e mbjelljes (kultivimit). Cilësia e ajrit
mund të përcaktohet në bazë të numrit të kolonive që rriten në pjatë. Kështu, për
shembull, në qoftë se numri mesatar i kolonive të rritura në dy pjata me rreze 4.5-5
cm dhe me terren agar e buljon mishi të peptonizuar, të lëna në kontakt me ajrin për
20 minuta, arrin deri në 200 atëherë ajri konsiderohet i pastër, ndërsa nëqoftëse, është
mbi 200, ai konsiderohet i molepsur. [10], [11]
Për vlerësimin e cilësisë së mishit të pulës ka rëndësi të madhe përcaktimi i
mikroflorës së ajrit dhe inspektimi i fabrikës për të studiuar ndikimin e mikroflorës së
ajrit të sektorëve të ndryshëm mbi produktin që po analizohet, pra mishin e pulës.

U përdorën terrenet PCA për bakteret, dhe Çapek për myqet. Kurse për rezultate më
efikase u përdor edhe terreni Agar gjak (gjak dashi) për mikroflorë të përgjithshme. U
punua me dy paralele për secilën mostër.
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Figura 4.18 Numërimi i kolonive me aparaturë

Karakteristikat mikrobiologjike
 Mikroflora e ajrit në mjediset e impiantit Pularia “Korça”
Mikroflora e ajrit u përcaktua në pesë sektorë të Kantinës :






Në sektorin e jashtëm, ku pritet lënda e parë
Në sektorin e grumbullimit të vezëve
Në sektorin e pulave për vezë (bateria)
Në sektorin e rritjes së zogjve dhe
Në sektorin e therjes, amballazhimit dhe etiketimit.

Rezultatet paraqiten në tabelën 4.3:
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Tabela 4.3
Mikroflora e ajrit në sektorë të ndryshëm të impiantit të Pularisë “Korça”05/02/2011
Terrenet ushqyese
PCA
Sektorët

Sektori jashtë

Sektori i
grumbullimit të
vezëve

Sektori i mbajtjes
së pulave për vezë
(bateria)

Sektori i rritjes së
zogjve

Sektori i therjes,
pastrimit,
amballazhimit dhe
etiketimit të
pulave

Paralelet

Agar gjak

Koha e
inkubimit

Çapek

Koha e
inkubimit

Koha e
inkubimit
24
orë

48
orë

ditë

CFU

CFU

CFU

24 orë

48 orë

24 orë

48 orë

CFU

CFU

CFU

CFU

7

I

18

21

8

14

0

0

4

II

20

25

7

18

0

0

4

Mesat.

19

23

7.5

16

0

0

4

I

260

282

200

225

0

2

3

II

248

260

188

196

0

0

3

Mesat.

254

271

194

210.5

0

1

3

I

300

312

186

240

0

3

7

II

288

301

170

228

0

2

5

Mesat.

294

306.5

178

234

0

2.5

6

I

410

421

102

150

0

4

5

II

386

392

108

156

0

5

5

Mesat.

398

406.5

105

153

0

4.5

5

I

58

61

35

38

0

0

1

II

39

48

36

40

0

0

0

Mesat.

48.5

54.5

35.5

39

0

0

0.5

39

numri i kolonive

500
400
300
200
100
0

sek.jashtë

sek.vezë

sek.pula

sek.zoga

sek.therrj

PCA 24orë

19

254

294

398

48.5

PCA 48 orë

23

271

306.5

406.5

54.5

Figura 4.19 Mikroflora e ajrit në terren PCA në sektorët e pularisë “Korça” pas 24
orësh dhe pas 48 orësh. 05/02/11
398 406.5

450
400
numri i kolonive

350
271
254

300

294 306.5

250
200

PCA 24orë

150

PCA 48 orë

100
50

48.5

19 23

54.5

0
sek.jashtë

sek.vezë

sek.pula

sek.zoga

sek.therrj

sektorët

Figura 4.20 Mikroflora e ajrit në terren PCA në 5 sektorë të pularisë “Korça” pas 24
dhe pas 48 orë.05/02/11

40

Ngarkesa mykore

numri i kolonive

6
4
48 orë

2

72 orë

0
sek.jashtë

sek.vezë

sekt.pula

sek.zoga

sek.th.amb

numri i kolonive

Figura 4.21 Mikroflora e ajrit në terren Çapek në sektorët e pularisë “Korça” pas 48
orësh dhe 72 orësh
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

406.5
306.5

271
210.5

234
153

2316
4

terrenPCA(48 orë)
3

6

5

54.5 39
0.5

terrAgargjak(48 orë)
terrenÇapek(7 dit)

Figura 4.22 Krahasimi i mikroflorës së ajrit në terrenet PCA (pas 48 orë), Agar-gjak
(pas 48 orë), Çapek (pas 7 ditësh)
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05.02.2011

05.02.2011

Figura 4.23. Mikroflora e ajrit në terren
Çapek në sektorin e grumbullimit të vezëve
“Pularia Korça”

05.02.11

Figura 4.24 Mikroflora e ajrit në terren
PCA në sektorin e rritjes së zogjve

05.02.2011

Figura 4.25 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin jashtë

Figura 4.26 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin jashtë, paraleli II
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05.02.2011

05.02.11

Figura 4.27 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin e pulave për vezë

Figura 4.28 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin e rritjes së zogjve

05.02.2011

05.02.2011

Figura 4.29 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin e therjes

Figura 4.30 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin jashtë
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05.02.11

Figura 4.31 Mikroflora e ajrit në
terren Agar gjak në sektorin e therjes,
amballazhimit dhe etiketimit

05.02.11

Figura 4.32 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin e grumbullimit të
vezëve në bikerina

05.02.11

05.02.11

Figura 4.33 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin e grumbullimit të
vezëve në bikerina, paraleli I, II.

Figura 4.34 Mikroflora e ajrit në
terren Agar gjak në sektorin e pulave
për vezë (në bateri), paraleli I
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05.02.11

05.02.11

Figura 4.35 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin e pulave për vezë

05.02.11

Figura 4.36 Mikroflora e ajrit në
terren Agar gjak në sektorin e therjes,
amballazhimit, paketimit

05.02.11

Figura 4.37 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin e pulave për vezë
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Figura 4.38 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin e pulave për vezë

05.02.11

05.02.11

Figura 4.39 Mikroflora e ajrit në terren
Çapek në sektorin e grumbullimit të vezëve
në bikerina

05.02.11

Figura 4.40 Mikroflora e ajrit në terren
PCA në sektorin e pulave për vezë

05.02.11

Figura 4.41 Mikroflora e ajrit në terren
PCA në sektorin e rritjes së zogjve

Figura 4.42 Mikroflora e ajrit në terren
PCA në sektorin e vezëve, paraleli I,II,
pas 24 orë
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05.02.11

05.02.11

Figura 4.43 Mikroflora e ajrit në terren
Çapek (myqe) në sektorin e pulave për
vezë, pas 48 orë

05.02.11

Figura 4.44 Mikroflora e ajrit në
terren Çapek(myqe) në sektorin e
pulave për vezë, pas 7 ditësh

05.02.11

Figura 4.45 Mikroflora e ajrit në terren
PCA në sektorin therjes
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Figura 4.46 Mikroflora e ajrit në
terren PCA në sektorin therjes

05.02.11

05.02.11

Figura 4.47 Mikroflora e ajrit në terren
PCA në sektorin jashtë pularisë

05.02.11

Figura 4.48 Mikroflora e ajrit në
terren PCA në sektorin e pulave për
vezë

05.02.11

Figura 4.49 Mikroflora e ajrit në terren
Çapek në sektorin e pulave për vezë, pas
48 orë
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Figura 4.50 Mikroflora e ajrit në
terren Çapek në sektorin e pulave për
vezë, pas 7 ditësh

05.02.11

05.02.11

Figura 4.51 Mikroflora e ajrit në terren
PCA në sektorin e rritjes së zogjve

Figura 4.52 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin e therjes,
amballazhimit, paketimit(pas 48 orë)

05.02.11

05.02.11

Figura 4.53 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin e vezëve në bikerina
(pas 48 orë)
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Figura 4.54 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin e pulave për vezë

05.02.11

05.02.11

Figura 4.55 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin e rritjes së zogjve

Figura 4.56 Mikroflora e ajrit në
terren Çapek në sektorin e pulave për
vezë

05.02.11

05.02.11

Figura 4.57 Mikroflora e ajrit në terren
Çapek në sektorin jashtë pularisë Korça

Figura 4.58 Mikroflora e ajrit në
terren Çapek në sektorin e therjes
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05.02.11

05.02.11

Figura 4.59 Mikroflora e ajrit në terren
Çapek në sektorin e therjes
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Figura 4.60 Pjatat me terren gjatë
inkubimit në termostat

Tabela 4.4. Mikroflora e ajrit në sektorë të ndryshëm të impiantit të Pularisë “Korça”
dt 13.06.12
Terrenet ushqyese
Sektorët

Sektori jashtë

Sektori i
grumbullimit të
vezëve

Sektori i pulave
për vezë

Sektori i rritjes së
zogjve

PCA

Agar gjak

Paralelet Koha e
inkubimit

Çapek

Koha e
inkubimit

Koha e inkubimit
24
orë

48
orë

7
ditë

CFU

CFU

CFU

24 orë

48 orë

24 orë

48 orë

CFU

CFU

CFU

CFU

I

90

100

350

400

0

0

1myk

II

85

110

360

410

0

0

2

Mesat.

87.5

105

355

405

0

0

1.5

I

140

150

350

400

0

2

2

II

130

140

360

450

0

1

2

Mesat.

135

145

355

425

0

1.5

2

I

330

370

360

800

0

1

1

II

340

390

350

810

0

0

1

Mesat.

335

380

355

805

0

0.5

1

I

60

120

700

900

0

1

12

II

230

350

680

905

0

0

18

Mesat.

145

235

690

902.5

0

0.5

15

40

70

70

100

0

0

1

50

72

65

86

0

0

1

45

71

67.5

93

0

0

1

Sektori i therjes,
I
pastrimit,
amballazhimit dhe II
etiketimit të
Mesat.
pulave
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Ngarkesa mikrobiale në terren PCA
400
numri i kolonive

350
300
250
200
150
100
50
0
sekt.jasht

sekt.vezë

sekt.zoga

135

sektoripul
a
335

145

sekt.th.eti
k
45

Pas 24 orë

87

pas 48 orë

105

145

380

235

71

Figura 4.61 Mikroflora e ajrit në terren PCA në sektorët e pularisë “Korça” pas 24
orësh dhe pas 48 orësh. Qershor

numri i kolonive

Ngarkesa mikrobiale në terren Agar Gjak
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
sekt.jasht

sekt.vezë

sekt.zoga

355

sektoripul
a
355

690

sekt.th.eti
k
67

pas 24 orë

355

pas 48 orë

405

425

805

902

93

Figura 4.62 Mikroflora e ajrit në terren Agar-gjak në sektorët e pularisë “Korça” pas
24 orësh dhe pas 48 orësh. Qershor
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Ngarkesa mykore e ajrit në terren ÇAPEK
16

numri i kolonive

14
12
10
8
6
4
2
0
pas 48 orë

sekt.jasht
0

sekt.vezë
1.5

sektoripula
0.5

sekt.zoga
0.5

sekt.th.etik
0

pas 72 orë

1.5

2

1

15

1

Figura 4.63 Mikroflora e ajrit në terren Çapek në sektorët e pularisë “Korça” pas 48
orësh dhe 72 orësh. Qershor
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13.06.12

13.06.12

Figura 4.64 Mikroflora e ajrit në terren
PCA në sektorin e grumbullimit të
vezëve

Figura 4.65 Mikroflora e ajrit në
terren PCA në sektorin jashtë

13.06.12

13.06.12

Figura 4.66 Mikroflora e ajrit në terren
PCA në sektorin e rritjes së zogjve

Figura 4.67 Mikroflora e ajrit në
terren PCA në sektorin jashtë
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13.06.12

13.06.12

Figura 4.68 Mikroflora e ajrit në terren
PCA në sektorin e zogjve

Figura 4.69 Mikroflora e ajrit në terren
PCA në sektorin e zogjve

13.06.12

13.06.12

Figura 4.70 Mikroflora e ajrit në terren
PCA në sektorin e grumbullimit të
vezëve

Figura 4.71Mikroflora e ajrit në terren
PCA në sektorin e therjes, ambalazhimit
dhe etiketimit
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13.06. 12

13.06.12

Figura 4.72 Mikroflora e ajrit në terren
PCA në sektorin e pulave për vezë
(13.06.12)

Figura 4.73 Mikroflora e ajrit në terren
Çapek në sektorin e zogjve (48 orë)

13.06.12

13.06.12

Figura 4.74 Mikroflora e ajrit në terren
Çapek në sektorin e zogjve (48 orë)

Figura 4.75 Mikroflora e ajrit në terren
Çapek në sektorin e zogjve
(48orë)paraleli II
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13.06.12

13.06.12

Figura 4.76 Mikroflora e ajrit në terren
Çapek në sektorin jashtë (24 orë)paraleli II

Figura 4.77 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin jashtë (24 orë)

13.06.12

13.06.12

Figura 4.78 Mikroflora e ajrit në terren Agar
gjak në sektorin jashtë (24 orë)
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Figura 4.79 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin jashtë (24 orë)

13.06.12

13.06.12

Figura 4.80 Mikroflora e ajrit në terren Agar
gjak në sektorin e zogjve (24 orë)

13.06.12

Figura 4.81 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin jashtë (24 orë)

13.06.12

Figura 4.82 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin e zogjve

Figura 4.83 Mikroflora e ajrit në terren
Agar gjak në sektorin jashtë
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13.06.12

Figura 4.84 Mikroflora e ajrit në
terren Çapek në sektorin e pulave
për vezë

13.06.12

Figura 4.85Mikroflora e ajrit në terren
Çapek në sektorin bateri (48 orë)

13.06.12

Figura 4.86 Mikroflora e ajrit në
terren Çapek në sektorin pula për
vezë (48 orë)

13.06.12

Figura 4.87Mikroflora e ajrit në terren
Çapek në sektorin e rritjes së zogjve
(48 orë)
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13.06.12

13.06.12

Figura 4.88 Mikroflora e ajrit në terren
Çapek në sektorin jashtë (48 orë)

13.06.12

Figura 4.89 Mikroflora e ajrit në
terren Çapek në sektorin e rritjes së
zogjve (48 orë)

13.06.12

Figura 4.90 Mikroflora e ajrit në terren
Çapek në sektorin e rritjes së zogjve (48
orë)
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Figura 4.91 Mikroflora e ajrit në
terren Çapek në sektorin pulave për
vezë

13.06.12

13.06.12

Figura 4.92Mikroflora e ajrit në terren
Çapek në sektorin jashtë pularisë
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Figura 4.93 Mikroflora e ajrit në
terren Çapek në sektorin jashtë
pularisë

Tabela 4.5. Mikroflora e ajrit në terren Agar-gjak në të gjithë sektorët e pularisë
Korça
17/12/12
Terreni ushqyes
Agar gjak
Sektorët

Sektori i jashtëm

Sektori i
grumbullimit të
vezëve

Sektori i pulave
për vezë

Sektori i rritjes së
zogjve (1 ditore)

Sektori i therjes,
pastrimit,
amballazhimit dhe
etiketimit të
pulave

Paralelet Koha e inkubimit
24 orë

48 orë

CFU

CFU

I

196

200

II

190

198

Mesat.

193

199

I

290

300

II

290

298

Mesat.

290

299

I

340

350

II

344

356

Mesat.

342

353

I

360

370

II

376

380

Mesat.

368

375

I

120

128

II

126

130

Mesat.

123

129
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400
350
numri i kolonive

300
250
200

pas 24 orë

150

pas 48 orë

100
50
0
sektori I
jashtëm

sektori
vezë

sektori
pula

sektori
zogj

sektori
therje

Figura 4.94 Mikroflora e ajrit të sektorëve të pularisë Korça në terren Agar-gjak
17/12/12
Nga grafiku duket qartë që sektori i rritjes së zogjve është me ngarkesë më të madhe
mikrobiale. Sektori i zogjve, i vezëve dhe i pulave ka ngarkesë mikrobiale mbi
normën e lejuar (mbi 200 koloni) prandaj quhen të kontaminuar. Sektori jashtë dhe
sektori i therjes quhet jo i kontaminuar (i pastër), sepse numri i kolonive është brenda
normës së lejuar.
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17.12.12

17.12.12

Figura 4.95 Mikroflora e ajrit në terren
Agar-gjak, paraleli I dhe II, sektori jashtë

17.12.12

Figura 4.96 Mikroflora e ajrit në terren
Agar-gjak, paraleli I, sektori jashtë

17.12.12

Figura 4.97 Mikroflora e ajrit në terren
Agar-gjak, sektori i therjes

Figura 4.98 Mikroflora e ajrit terren
Agar-gjak, sektori i rritjes së zogjve
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17.12.12

17.12.12

Figura 4.99 Mikroflora e ajrit në terren
Agar-gjak, paraleli I dhe II, sektori i rritjes
së zogjve

17.12.12

Figura 4.100 Mikroflora e ajrit në terren
Agar-gjak, paraleli I dhe II, sektori i
grumbullimit të vezëve

17.12.12

Figura 4.101 Mikroflora e ajrit në terren
Agar-gjak, paraleli I dhe II, sektori i
pulave për vezë
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Figura 4.102 Mikroflora e ajrit në terren
Agar-gjak, paraleli I dhe II, sektori i
pulave për vezë

Mikroflora e përgjithshme e sipërfaqes së vezëve në pularinë Korça
Morëm dhjetë vezë në mënyrë të rastësishme (Metoda Incidencë/përzgjedhje) në
bateri me pinca sterile, pastaj në boks ndezëm llampën alkoolike. Morëm material nga
sipërfaqja e vezëve me tampon steril dhe e kaluam në terren Agar gjak në pesë pjata
për pesë vezë të mara në mënyrë të rastësishme në bateri. Pjatat i kthyem përmbys dhe
i inkubuam në termostat në temperaturë 370C. Pjatat i lexuam pas 24 orëve dhe pas 48
orëve.
Pastaj kryem biokiminë për enterobaktere, ku kaluam kolonitë e rritura nga Agar gjak
në terren Hayn Indol dhe Ujë pepton. Këtu identifikojmë nëse kolonitë janë

E. coli, Salmonella. spp apo Staphylococcus. spp. I inkubojmë në temperaturë 370C,
24 orë. Pas 24 orëve kryejmë provën. I hedhim Indol me pika. Në qoftë se terreni mer
ngjyrë të kuqe është E. coli, në qoftë se terreni nuk merr ngjyrë është Staphylococcus
aureus. Staphylococcus aureus nuk ka formim gazi kurse E. coli ka formim gazi. Për
identifikim të kolonive përgatitëm dhe preparate me ngjyrosje sipas gramit dhe
preparate të thjeshta.
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Figura 4.103. Sektori i grumbullimit të vezëve, ku në mënyrë të rastësishme morëm
10 vezë

Tabela 4.6
Mikroflora e sipërfaqes së vezëve në terren Agar-gjak në pularinë Korça
Terreni ushqyes
Mostra

Sipërfaqja e
vezëve

Agar gjak
Paralelet Koha e inkubimit
24 orë

48 orë

CFU

CFU

I

200

210

II

198

204

Mesat.

199

207
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sipërfaqe e vezëve

208
206

CFU/kokër

204
202

sipërfaqe e vezëve

200
198
196
194
pas 24 orë

pas 48 orë

Figura 4.104 Mikroflora e sipërfaqes së vezëve të pularisë Korça në terren Agar-gjak,
pas 24 dhe 48 orëve
17.12.12

17.12.12

Figura 4.105 Mikroflora në terren Agargjak, sipërfaqja e vezëve
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Figura 4.106 Mikroflora në terren
Agar-gjak, sipërfaqja e vezëve

Tabela 4.7. Prova biokimike për identifikimin e mikroorganizmave patogjenë (me
indol në terrenet Hayn Indol dhe ujë pepton për ajrin tek sektorët e pularive dhe
sipërfaqen e vezëve)
Nr i mostrës
Hayn
Shtuam Indol Ujë pepton
E kuqe
+
1
Sektori i pulave +
(bateri)
+
E kuqe
+
2
E kuqe
+
3
Sektori i vezëve +
(bikerina)
+
E kuqe
+
4
+
E kuqe
+
5
Sipërfaqja e
vezëve
+
E kuqe
+
6
+
E kuqe
+
7
Sektori i rritjes
së zogjve
+
E kuqe
+
8
E kuqe
+
9
Sektori i therjes +
+
E kuqe
+
10
+
E kuqe
+
11
Sektori jashtë
+
E
kuqe
+
12
Hayn Indolit dhe ujë peptonit pas 24 orë inkubimi, kur i shtuam pika Indoli mori
ngjyrë të kuqe. Kjo tregon praninë e E. coli. E. coli është Indeks sanitar. E. coli tregon
nivelin e higjienës së personelit dhe materialeve që përdoren për manipulimet e
pulave (thikat, tavolinat e punës) etj…
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Figura 4.107 Analizat e mikroflorës së ajrit në sektorin jashtë të pularisë së fshatit
Voskop, Korçë (pula të rritura në kushte natyrale dhe pa injektim antibiotikësh)
Tabela 4.8.
Mikroflora e ajrit në terren Agar-gjak, PCA dhe terren Çapek për myqet në një pulari
fshati në Voskop të Korçës-dt 16.01.2013
Terrenet ushqyese
Sektorët

PCA
Paralelet

Agar gjak

Çapek

Koha e
inkubimit

Koha e
inkubimit

Koha e inkubimit

24 orë

48 orë

48 orë

24 orë

CFU

CFU

24
orë

CFU

CFU

CFU

48
orë

7
ditë

CFU

CFU

Sektori jashtë

I

26

35

8

25

3

4

10

(obori)

II

34

29

4

35

5

6

10

Mesat.

30

32

6

30

4

5

10

Sektori brenda

I

8

10

5

14

1

2

2

(Kotec)

II

8

8

7

8

1

8

8

Mesat.

8

9

6

11

1

5

5
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30
30

numri i kolonive

25
20
15
10

11

sekt jashtë(obori)
sekt brenda(kotec)

6

6

5
0
pas 24 orë

pas 48 orë
koha e inkubimit

Figura 4.108 Mikroflora e ajrit e sektorit jashtë dhe brenda të pularisë së fshatit
Voskop, në terren Agar-gjak, pas 24 dhe 48 orëve

35

32

30

numri i kolonive

30
25
20
sekt jashtë(obori)

15
10

9

8

sekt brenda(kotec)

5
0
pas 24 orë

pas 48 orë
Koha e inkubimit

Figura 4.109 Mikroflora e ajrit e sektorit jashtë dhe brenda të pularisë së fshatit
Voskop në terren PCA, pas 24 dhe 48 orëve
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10
10
9
numri i kolonive

8
7
6
5

5

5

5

4

sekt jashtë(obori)

4

sekt brenda(kotec)

3
2

1

1
0
pas 24 orë

pas 48 orë

pas 72 orë

koha e inkubimit

Figura 4.110 Mikroflora e ajrit e sektorit jashtë dhe brenda të pularisë së fshatit
Voskop në terren Çapek, pas 24, 48 dhe 72 orë
16.01.13

16.01.13

Figura 4.111 Mikroflora e ajrit, terren
Agar-gjak, paraleli I,II,sektori brenda
(qymez), pulari fshati Voskop, Korçë, pas
24 orë
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Figura 4.112 Mikroflora e ajrit, terren
Agar-gjak, paraleli I, sektori jashtë
(obor), pulari fshati Voskop, Korçë, pas
24 orë

16.01.13

16.01.13

Figura 4.113 Mikroflora e ajrit në terren
Agar-gjak, paraleli I,II, sektori jashtë
(obor), pulari fshati Voskop (Korçë), pas
48 orë

16.01.13

Figura 4.114 Mikroflora e ajrit në
terren Agar-gjak, paraleli I, sektori
jashtë (obor), pulari fshati Voskop
(Korçë)

16.01.13

Figura 4.115 Mikroflora e ajrit në terren
PCA, paraleli I, II, sektori jashtë (obor),
pulari fshati Voskop (Korçë), pas 48 orë
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Figura 4.116 Mikroflora e ajrit në
terren PCA, paraleli I, II, sektori jashtë
(obor), pulari fshati Voskop (Korçë),
pas 48 orë

16.01.13

16.01.13

Figura 4.117 Mikroflora e ajrit në terren
PCA, paraleli I, II, sektori brenda
(qymez), pulari fshati Voskop (Korçë),
pas 24 orë

16.01.13

Figura 4.118 Mikroflora e ajrit në
terren PCA, paraleli I, sektori jashtë
(obor), pulari fshati Voskop (Korçë),
pas 24 orë

16.01.13

Figura 4.119 Mikroflora e ajrit në terren
Çapek, paraleli I,II sektori jashtë (obor),
pulari fshati Voskop (Korçë), pas 24 orë
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Figura 4.120 Mikroflora e ajrit në
terren Çapek, paraleli I,II, sektori
brenda (qymez), pulari fshati Voskop
(Korçë), pas 7 ditësh

16.01.13

16.01.13

Figura 4.121 Mikroflora e ajrit në terren
Çapek, paraleli II, sektori brenda (qymez),
pulari fshati Voskop (Korçë), pas 7 ditësh

Figura 4.122 Mikroflora e ajrit në terren
Çapek, paraleli II, sektori jashtë (obor),
pulari fshati Voskop (Korçë), pas 7 ditësh

Analiza mikrobiologjike e koncentratit që ushqehen pulat dhe zogjtë
Për analizat mikrobiologjike të koncentratit (ushqim) për pulat dhe zogjtë u përdor
metoda e mbulimit (mbjelljes) në pjatë petri.
Mënyra e veprimit. Mostrat u morën në mënyrë uniforme (10 gr), në kushte sterile.
Kontrolli mikrobiologjik u realizua duke patur parasysh metodat e kontrollit të ofruara
në praktikum.[10], [11] U përdorën terrenet PCA për bakteret, dhe Çapek për myqet
kurse për mikroflorën patogjene u përdorën terrenet Endo dhe DC. Në rastin e
kryerjes së analizave mikrobiologjike të koncentratit, u aplikua metoda e hollimeve,
respektivisht:
1:10 (hollimi i parë); 1:100 (hollimi i dytë); 1:1000 (hollimi i tretë)
U punua me dy paralele për secilën mostër. Në pjatat e Petrit ku kemi hedhur
suspensionin (1 ml) zbrazet terreni ushqyes i shkrirë dhe i ftohur deri në 40-450C duke
e rrotulluar pjatën në mënyrë të tillë që të përzihet në mënyrë homogjene suspensioni
me terrenin. Mbas ngurtësimit të terrenit ushqyes pjatat kthehen përmbys për të
mënjanuar të pikuarit e kondensatit nga kapaku në terren dhe vendosen në termostat
në 370C për t’u zhvilluar mikroorganizmat. Pastaj bëhet numërimi pas 24-orësh, pas
48-orësh dhe pas 7 ditësh për myqet.
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Tabela 4.9.
Mikroflora e koncentratit (ushqimit) të pulave dhe zogjve në terren PCA për bakteret
dhe Çapek për myqet
Terrenet ushqyese
PCA

Çapek

Koha e inkubimit

Mostrat

Hollimet

I PARË

Koncentrate
(ushqim për
pulat)

I DYTË

I TRETË

Paralelet

24 orë

48 orë

24 orë

48 orë

7 ditë

CFU

CFU

CFU

CFU

CFU

I

80

87

-

180

188

II

74

79

-

192

196

Mesat.

77

83

-

186

192

I

70

73

-

22

25

II

72

75

-

12

15

Mesat.

71

74

-

17

20

I

60

70

-

8

12

II

64

68

-

6

10

Mesat

62

84

-

7

11

111

120

numri i kolonive

100
80

Koha e inkubimit

80
70

70
PCA

60

ÇAPEK

40
20

0

0

0
pas 24 orë

pas 48 orë

pas 72 orë

Figura 4.123 Mikroflora e koncentratit në terren PCA për bakteret (mikroflorë të
përgjithshme) dhe terren Çapek për myqet (hollimi i parë)
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05.12.12

05.12.12

Figura 4.124 Mikroflora e koncentratit në
terren PCA, paraleli I, hollimi 1, pas 48 orë
inkubimi

05.12.12

Figura 4.125 Mikroflora e
koncentratit në terren PCA, paraleli II,
hollimi 1, pas 48 orë inkubimi

05.12.12

Figura 4.126Mikroflora e koncentratit në
terren PCA, hollimi 2, paraleli I, pas 48
orësh

78

Figura 4.127Mikroflora e
koncentratit në terren PCA, hollimi 2,
paraleli II, pas 48 orësh

05.12.12

05.12.12

Figura 4.128 Mikroflora e koncentratit
në terren PCA, hollimi 3, paraleli I, II,
pas 48 orësh

Figura 4.129 Mikroflora e koncentratit
në terren PCA, hollimi 3, paraleli II,
pas 48 orësh

05.12.12

05.12.12

Figura 4.130 Mikroflora e koncentratit
në terren ÇAPEK paraleli I, hollimi 1,
pas 7 ditë inkubimi

Figura 4.131 Mikroflora e koncentratit
në terren ÇAPEK paraleli II, hollimi
1, pas 7 ditë inkubimi
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05.12.12

05.12.12

Figura 4.132 Mikroflora e koncentratit
në terren ÇAPEK, paraleli I, hollimi 1,
pas 48 orë inkubimi

80

Figura 4.133 Mikroflora e koncentratit
në terren ÇAPEK, paraleli II, hollimi 1,
pas 48 orë inkubimi

Tabela 4.10 Mikroflora e koncentratit për mikroorganizma patogjenë
E. coli në terren selektiv Endo dhe terren DC
Terrenet ushqyese

Mostrat

Hollimet

I PARË

Koncentrat
(ushqim për
pulat)

I DYTË

I TRETË

Endo

DC

Koha e inkubimit

Koha e inkubimit

48 orë

48 orë

CFU

CFU

I

82

28

II

84

34

Mesat.

83

31

I

3

1

II

3

1

Mesat.

3

1

I

1

0

II

1

0

Mesat.

1

0

Paralelet

81

83

90
80
numri i kolonive

70
60
50
40

DC

31

Endo

30
20
10

3

1

0

1

0
hollimi 1

hollimi 2

hollimi 3

hollimet

Figura 4.134 Mikroflora patogjene e koncentratit (ushqim) për pulat dhe zogjtë në
terrene selektive Endo dhe DC në tre hollime pas 48 orë që përdoret në pularinë
Korça
Nga grafiku duket qartë që numri më i lartë i mikroorganizmave patogjene janë në
terrenin Endo. Këto mikroorganizma me ngjyrë të kuqe u përcaktuan E. coli. Prania e
E. coli tregon që produkti është i kontaminuar kështu që nevojiten rekomandime për
punëtorët që punojnë në pulari. Meqënëse E.coli është mikroorganizëm i
kontaminimit fekal, duhet treguar kujdes në higjienën e personelit.
05.12.12

Figura 4.135 Mikroflora e
koncentratit në terren Endo,
hollimi 1, paraleli I dhe II,
pas 48 orësh

05.12.12

Figura 4.136 Mikroflora e
koncentratit në terren Endo,
hollimi 2, paraleli I dhe II,
pas 48 orësh(asnje koloni)
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05.12.12

Figura 4.137 Mikroflora
e koncentratit në terren
Endo, hollimi 3, paraleli I
dhe II, pas 48 orësh(asnjë
koloni)

Analiza mikrobiologjike për mikroflorë patogjene tek pulat, zogjtë, sipërfaqet
e vezëve
Për mikroflorë patogjene përdoren terrene selektive. Për identifikimin e
mikroorganizmave patogjenë kryhen prova biokimike në terrene selektive. Kolonitë e
dyshimta për Salmonella spp. kalohen në terren Hayn dhe Kristenzen.

Figura 4.138 Kalimi i kolonive të dyshimta për Salmonella.spp (nga terren DC), në
terren Hayn dhe Kristenzen

Figura 4.139 Kalimi i kolonisë të dyshimtë per Salmonella.spp (nga terren DC), në
terren Hayn dhe Kristenzen
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Figura 4.140 Terreni
Kristenzen

Figura 4.141 Terreni
Hayn

Figura 4.142 Terreni
Ujë-pepton

Për identifikim të saktë përgatiten preparate me ngjyrosje sipas Gramit dhe preparate
të thjeshta dhe shikohen në mikroskop në zmadhimin 100.
Endo Agari është terren selektiv. Shërben për vënien në dukje të enterobaktereve
patogjene si E. coli, Salmonella spp., Shigella spp.. Në këtë terren prezenca e sulfidit
dhe e fuksinës frenojnë rritjen e baktereve gram+. Në terrenin Endo + Agar dallohen
shumë mirë baktere që janë laktozë – nga ato laktozë +, kështu psh kolonitë e
Salmonella spp. dhe të Shigella spp. që nuk e fermentojnë laktoz (laktoz -) dallohen
nga kolonitë e tyre të ritura pa ngjyrë kurse kolonitë E. coli që e fermentojnë laktozën
(laktoz +) marin ngjyrë të kuqe dhe shpesh ato paraqiten me shkëlqim metalik nga
çlirimi i fuksinës dhe lidhja me sulfidin. Ky terren përdoret gjerësisht në laborator
bakterologjik kryesisht për diagramë bakterologjike të E. coli. Terreni Endo-Agar ka
pH=7,4 ruhen në frigorifer për disa ditë ose në ambjent të errët. Terreni i
sapopregatitur ka ngjyrë violet të çelët. Këtë ngjyrë duhet të mbajë deri në përdorimin
e tij. Lënia e terrenit në ambient të jashtëm me dritë nga oksidimi i sulfidit mer ngjyrë
të kuqe të erët. Ky terren është i papërdorshëm. Në këtë terren rriten përveç
Salmonella spp., Shigella spp. dhe Escherichia coli edhe enterobakteret si Citrobacter
spp., Klepsiella spp., baktere koliforme të tjerë të cilët dallohen nga koloni të kuqe të
mëdha, mukoze dhe pa shkëlqim metalik.
Terreni DC Janë terrene selektive që përdoren për izolimin e Salmonella spp. dhe
Shigella spp. Përmbajtja në përqindje të lartë të kripërave biljare siç është citrati dhe

dezoksikolati pengojnë plotësisht ritjen e florës gram+ si dhe bakteret koliform të
zorrëve. Në këto terrene riten mirë Salmonella spp. , Shigella spp. me përjashtim të
Shigella shige që pengohet pak. Zbërthimi i laktozës në terren jep acidifikimin që
shoqërohet me zverdhje të terrenit kurse zbërthimi i citratit e alkoolizon terrenin që
tregon skuqje të terrenit rreth e qark kolonisë. Ndryshimi vihet në dukje me anën e
indikatorit neutral. Reduktimi i tiosulfatit në sulfit vihet në dukje me ngjyrën e zezë të
kolonisë. Meqënëse terrenet janë tepër selektive mbjellja duhet bërë e hapur mirë mbi
të gjithë sipërfaqen e terrenit që të rriten koloni të veçuara.
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Vlerësimi i kolonive në DC
Në këto terrene Salmonella typhi pas një nate inkubimi rriten pa ngjyrë ose rozë të
çelët dhe pas dy netësh inkubimi kolonitë bëhen pak të turbullta shpesh me një pikë
ngjyrë gri të errët në qendër. Kolonitë e Salmonella paratyphi B si dhe Salmonella
spp. të tjera rriten si kolonitë e Salmonella typhi por ato pas 48 orësh dallohen nga
madhësia e tyre, pika e zezë në qendër të kolonisë. Kolonitë janë më të ngritura mbi
sipërfaqen e terrenit nga ato të Salmonella typhi. Shigellat spp. riten fillimisht në
koloni pa ngjyrë më vonë ato bëhen lehtësisht rozë pa pikë të zezë në qendër të
kolonisë. Kjo i dallon nga Salmonella spp. Në të dy terrenet DC dhe SS agar mund të
zhvillohen dobët edhe baktere të tjerë si E.coli, Proteus spp. por ato dallohen mirë
sidomos kolonitë e E.coli të cilat janë të mëdha të turbullta, ngjyrë rozë deri në të
kuqe. Edhe Klebsiella spp. rriten në koloni të mëdha mukoze, të ngritura në
sipërfaqen e terrenit dhe shpeshherë të bashkuara. Mirë dallohen edhe kolonitë e ritura
të Pseudomonas aureginoza të cilat kanë ngjyrë jeshile dhe erë karakteristike të
lules së blirit.
Izolimi i Salmonella spp. dhe E. coli në pjesën abdominale dhe pjesën e
anusit të pulave dhe zogjve të gjallë (metoda rastësi/përzgjedhje)
Mënyra e veprimit. Tamponat steril në epruveta i përdorëm për marjen e materialit
në anusin e zogjve dhe pulave (pjesa ku del veza). Përzgjodhëm 10 pula dhe 10 zogj
në mënyrë të rastësishme. Me njërën dorë morëm material në anusin e pulave dhe
zogjve duke e rrotulluar tamponin në brendësi të zorrës, dhe tek secila epruvetë
shënuam nga një numër por edhe në pulat dhe zogjtë që zgjodhëm për analizë. Në
boks kaluam materialin e marë me vijëzim në terren DC. Pas gjallërimit të kampionit
në Selenid dhe pastaj e kaluam në terren DC. Pas 24 dhe 48 orë inkubimi në termostat
kolonitë e dyshimta për Salmonella spp. i kaluam nga terreni DC në terren Hayn dhe
Kristenzen.

Figura 4.143 Gjatë marjes së materialit
në anusin e pulës (ku del veza)me tampon
steril, pularia Korça
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Figura 4.144 Marja e materialit tek
pulat dhe futja e tamponit në epruvetë,
pularia Korça

Figura 4.145 Proçesi i marjes të materialit
nga anusi i zogjve për izolimin e E. coli dhe
Salmonella spp. në pularinë Korça

Figura 4.146 Proçesi i marjes të
materialit nga anusi i zogjve për
izolimin e E. coli dhe Salmonella spp.
në pularinë Korça

Figura 4.147 Mikroflora patogjene në terren DC pas inkubimit në termostat, pas 48
orë inkubimi (10 pula dhe 10 zogj)
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Tabela 4.12 Nr. i mikroorganizmave E. coli dhe Salmonella. spp tek pulat e gjalla

(pjesa e anusit)

MostraÊ-PulaÊ
1Ê
2Ê
3Ê
4Ê
5Ê
6Ê
7Ê
8Ê
9Ê
10Ê

nr i kolonive

40
35
30
25
20
15
10
5
0

E.ÊcoliÊ(koloni)Ê
2
36
0
1
0
0
0
0
0
0

SalmonelaÊ(koloni)Ê
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

36

2

0

1

0

0

0

0

0

Pula 1 pula 2 pula 3 pula 4 pula 5 pula 6 pula 7 pula 8 pula 9

0

E. coli

2

36

0

1

0

0

0

0

0

pula
10
0

Salmonela

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Figura 4.148 E. coli dhe Salmonella spp. të izoluara me metodën përzgjedhje/rastësi
tek anusi i pulave (pjesa ku del veza)

87

Tabela 4.13. Nr. i mikroorganizmave E. coli dhe Salmonella spp. tek zogjtë të

izoluara në pjesën e anusit (pjesa ku del veza), me metodën përzgjedhje/rastësi,
pularia Korça

Mostra- zogj
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

E.ÊcoliÊ(koloni)Ê

SalmonelaÊ(koloni)Ê

6
2
0
0
2
15
3
1
9
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15

16
14
12

9

10
nr i kolonive

8

6

6
4

2

2

3

2
0

0

1

1

0

E. coli
Salmonella

zogu
1
6

zogu
2
2

zogu
3
0

zogu
4
0

zogu
5
2

zogu
6
15

zogu
7
3

zogu
8
1

zogu
9
9

zogu
10
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Figura 4.149 Mikroorganizmat E.coli dhe Salmonella spp. të izoluara tek anusi i
zogjve
Nga tabela 4.12 dhe 4.13 si dhe grafikët duket qartë që nr i zogjve me E. coli është më
i madh se tek pulat. E. coli është florë normale e pjesës së anusit si mikroorganizëm i
kontaminimit fekal. Numri i Salmonella spp. në këto pula dhe zogj ishte zero. Ky
është një tregues shumë i mirÿ i cilësisë së mishit të shpendëve.
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Analizat mikrobiologjike për mikroorganizma patogjenë në pjesën abdominale
të pulave të therura
Me tampon steril morëm material në pjesën e abdomenit të pulave të therura pasi i
janë larguar të brëndshmet. Materialin e kaluam me vijëzim në terren DC. Po këta
tampona i futëm në selenid dhe pas inkubimit në 370C pas 24 orë, bëmë kalimin në
terren DC. I lexuam pjatat pas 48 orë inkubimi në 370C. Kolonitë e dyshimta për
Salmonella i kaluam në terren Hayn dhe Kristenzen.
Për izolimin dhe identifikimin e kolonive të Salmonellës spp. Mënyra e veprimit.
Kolonitë e rritura në terren DC i lexojmë. Kolonitë e dyshimta për Salmonella spp.
(koloni të bardha në bezhë) i kalojmë në terren Agar glukozë, Hayn dhe Kristenzen.
Agar glukoza është terren i ngurtë dhe koloninë e kalojmë me shpim. Studiojmë tre
veti: fermentimin, prodhimin e gazit dhe lëvizjen. Salmonella spp. në terren agar –
glukozë e fermenton glukozën (ndryshon ngjyra nga jeshile e verdhë), prodhon gaz,
ka flagella.
Hayn–indolin Salmonella spp. e ka – (nuk mer ngjyrë). Kolonitë e dyshimta për
Salmonella spp. i kalojmë në terrene të tjera, në tuba laktozi, maniti. Kolonitë E. coli
në terren DC janë me ngjyrë të kuqe.
Kristenzeni - I studiojmë më tej mikroorganizmat patogjenë (Enterobakteret). Kur
kristenzeni ka ndryshim ngjyre nuk kryejmë studim të mëtejshëm për enterobaktere.
(nga beshë në të kuqe).
Terreni Hayn. Pjesa oblike është gjithmonë acide (ngjyrë e verdhë), kurse pjesa e
pjerrët alkaline (ngjyrë e kuqe). Në terren Hayn shikojmë nëse ka prodhim gazi dhe
zhvillim të H2S (ngjyrë e zezë). Kjo është e E. coli.

Figura 4.150 Marja e materialit mikrobial në pjesën abdominale të pulave të
therura
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Figura 4.151 Materiali mikrobik i marë nga
pjesa abdominale e pulave të therura pas 48
orë inkubimi në terren DC

Izolimi dhe identifikimi i mikroorganizmave patogjenë në ajrin e
sektorëve të pularisë Korça me anë të provave biokimike
Izolimi dhe identifikimi i kolonive me prova biokimike
Përgatitja e preparateve me ngjyrosje sipas Gramit dhe preparate të thjeshta dhe pamja
e kolonive në mikroskop me zmadhimin 100.

Figura 4.152 Shkrimi i lama-ve për Përgatitjen e preparateve me ngjyrosje sipas
Gramit për identifikimin e kolonive nga terreni Agar-gjak (Sektori jashtë-j, sekt
therje-th, sekt pula-p, sekt vezë- v, sekt zogj- z, sekt sipërfaqe vezë- SV)
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Figura 4.153 Gjatë përgatitjes së preparateve

Figura 4.154 Marja e kolonisë me ansë, për përgatitjen e preparatit
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Figura 4.155 Vendosja e lamave në vendin e ngjyrimit

Figura 4.156 Shpëlarja me ujë dhe tharja e preparateve
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Figura 4.156 Përgatitja e mikroskopit për të parë preparatin me zmadhim 100

Figura 4.157 E shikojmë preparatin e përgatitur në mikroskop dhe identifikojmë
kolonitë
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4.1.4. Përfundime dhe Rekomandime
Në përfundim të këtij studimi për cilësinë e ajrit (parametrat fiziko-kimikë
[temperaturë, lagështi] dhe mikrobiologjikë) aritëm në këto përfundime dhe
rekomandime që iu dhanë impianteve të pularive ku u krye studimi:

Temperatura. Temperatura e matur në muajin janar varion nga -80C (sektori jashtë
pularisë) në 270C (sektori i rritjes së zogjve).

Temperatura e matur në muajin qershor varion nga 270C (sektori jashtë, sektori pula,

sektori vezë) deri në 290C në (sektorin e rritjes së zogjve)

Temperatura maksimale në Janar dhe Qershor u matën në sektorin e rritjes së zogjve.
Lagështia relative e ajrit. Janar. Vlera më e ulët e lagështisë u mat në sektorin jashtë
dhe sektorin therrje, amballazhim, etiketim 40%, kurse vlera më e lartë në sektorin e
grumbullimit të vezëve 58%.

Qershor. Vlera më e ulët e lagështisë në sektorin e pulave dhe të grumbullimit të
vezëve 30% kurse vlera më e lartë e lagështisë në sektorin e therjes, amballazhimit
dhe etiketimit 55%.
Vlera më e lartë e lagështisë relative të ajrit u mat në muajin Janar.
Nga kontrolli i mikroflorës së ajrit në pesë sektorë të ndryshëm të Pularisë “Korça”
rezultoi që në sektorin e rritjes së zogjve dhe pulave ngarkesa mikrobiale ishte më e
lartë se tre sektorët e tjerë. Megjithatë, ngarkesa ishte brenda normave të lejuara, pra,
sektori quhet jo i kontaminuar. Kjo mund të ndikojë edhe në ngarkesën mikrobiale të
produktit përfundimtar.
Në sektorin e jashtëm në terrenin Agar gjak u numëruan myqe dhe u vu re një tretje e
dukshme e terrenit si rezultat i vetive proteolitike të këtyre myqeve.
Kështu që i rekomandojmë administratorëve të sigurojnë kushtet higjenike në sektorin
e rritjes së zogjve.
Myqet mbizotëruese ishin ato të gjinisë Penicillium dhe ato të gjinisë Aspergillus
niger dhe konkretisht A.candidus
Myqet me aktivitet proteolitik i përkisnin gjinisë Penicillium, të cilat dallohen për veti
të larta proteolitike.
Gjithashtu po thuajse në të gjitha ishin të pranishme myqe të klasës Fungi imperfecti
dhe Mucor.
Në terrenin Agar-Gjak u vunë re disa koloni që ndriçonin terrenin. Pas përgatitjes së
preparatit të thjeshtë, i pamë në mikroskop dhe ishin Staphylococcus aureus.
Në ajrin e sektorëve të pularisë u identifikuan streptokoke, diplokoke.
Gjatë muajit qershor ngarkesa mykore rezultoi më e lartë, sidomos në sektorin jashtë,
megjithëse ishte brenda normave të lejuara.
Analizat mikrobiologjike të koncentrateve që ushqehen pulat u kryen për
mikroflorë të përgjithshme në terren PCA, Çapek dhe për mikroflorë patogjene në
terrene selektive në terren Endo dhe DC.
Analizat mikrobiologjike të koncentrateve u kryen për tre hollime në dy paralele.
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Numri i kolonive në terren PCA varion nga 70 deri 80 koloni (nr mesatar).
Koncentrati ka një ngarkesë mikrobiale brenda normave të lejuara. Koncentrati nuk
është i kontaminuar.
U vu re sidomos tek hollimi i parë një numër i lartë myqesh në terren Çapek,
megjithëse numri ishte brenda normave të lejuara.
U numëruan një sasi e lartë myqesh Penicillium, Aspergillus niger në terren Çapek në
hollimin e parë të koncentratit.
Në terren Endo dhe DC u vunë re koloni me ngjyrë të kuqe të ndritshme. Këto koloni
janë E. coli.
Prania e mikroorganizmave E. coli mund të ketë ardhur nga higjiena e amballazheve,
dhe higjena e personelit që manipulon dhe shpërndan koncentratet në broiler me duar
(ndotja e duarve) etj
Izolimi i E. coli tek pjesa e anusit të pulave dhe zogjve të gjallë. Analizat
mikrobiologjike dhe Provat biokimike treguan që:
Numri më i lartë i E. coli ishte tek pula nr 2 dhe tek zoga nr 6. Ky mikroorganizëm i
kontaminimit fekal është karakteristik në anusin e pulave dhe zogjve sepse ndodhet
tek materialet fekale. Duhet patur kujdes gjatë proçeseve të manipulimit të pulave dhe
zogjve (sektori i therjes, heqjes së organeve, i heqjes së pendëve etj) për mosdepërtim
të E. coli.
U vunë re dhe koloni Proteus me ngjyrë të kuqe me pikë të zezë në terren DC.
Izolimi i Salmonella spp. tek abdomeni i pulave dhe zogjve të therur. Nga analiza dhe
prova biokimike që u krye për kolonitë e dyshimta, ato ishin E. coli, nuk ishin
Salmonella spp.
Nuk kishte koloni Salmonella spp. tek pulat dhe zogjtë e analizuar me metodën
Rastësi/Përzgjedhje.
Kështu që produktet e pularisë janë të pastra dhe nuk ekziston rreziku i kontaminimit
me Salmonella spp., gjatë manipulimit në sektorët e tjerë.
Ne mësuam që injektohej vaksina kundër Salmonella enteritidis 2 herë në vit. Kjo
konfirmon dhe rezultatin tonë eksperimental që nuk u izolua asnjë Salmonella spp. tek
20 shpendët e analizuar (zogj në rritje dhe pula)
Përsa i përket sektorit grumbullim vezë dhe bateri (pulat që pjellin) matëm
temperaturë dhe lagështi të njëjtë. Vezët duhet të grumbullohen në një vend të
posaçëm me temperaturë jo shumë të lartë, sepse favorizon zhvillimin e
mikroorganizmave.
Nga rezultatet rekomandojmë që të vendosen sisteme ajrimi, pasi çlirimi i gazrave
ndikon në rritjen e temperaturës që çon pastaj në zhvillimin e mikroorganizmave.
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Rekomandojmë vendosjen e filtrave bakteriale në hyrje të sektorit të zogjve dhe
pulave për vezë.
Rekomandojmë administratorët e pularisë që injektimi i vaksinës kundër Salmonellës
tek shpendët të kryhet sa më pak herë të jetë e mundur.
Gjatë dy viteve të para të studimit, në sektorin e rritjes së zogjve, përdorimi i gurit
gëlqeror (CaCO3), redukton numrin e mikroorganizmave.
Në vitin e tretë të studimit, nuk u përdor guri gëlqeror, prandaj mikroflora e ajrit në
sektorin e rritjes së zogjve rezultoi më e lartë në vitin e tretë.
Në vitin e tretë konstatuam një rritje të numrit të mikroorganizmave të mikroflorës së
ajrit në sektorin e rritjes së zogjve.
Megjithëse ne kemi bërë këto vlerësime, kjo do të jetë objekt i një stadi të thellë të
këtij studimi në lidhje me mikroflorën e ajrit të pularive.
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PËRMBLEDHJE
Siguria ushqimore sot është një ndër prioritetet kryesore për shëndetin e konsumatorit. Metodologjia e këtij studimi mbështetet
në analizat fiziko-kimike dhe mikrobike të ajrit në impiantet e pularive në rajonin e Korçës, izolimin e mikroorganizmave
patogjenë me metodën përzgjedhje/rastësi dhe identifikimin e tyre me prova biokimike dhe preparate me ngjyrosje sipas Gramit.
Parametrat temperaturë dhe lagështi relative e ajrit janë tregues deçizivë në përcaktimin e ngarkesës mikrobiale.
Nga analizat laboratorike u konstatua se myqet me aktivitet proteolitik i përkasin gjinisë Penicillium, e që dallohen për veti të
larta proteolitike. Përveç kësaj gjinie, në studim takojmë edhe myqe të gjinisë Aspergillus dhe konkretisht A. candidus.
Në sektorin e jashtëm të impianteve dhe atë të ambalazhimit ngarkesa rezulton më e ulët krahasuar me sektorët e tjerë ku
manipulohen produktet e pularisë në të tre vitet e studimit.
Koncentrati (ushqimi për pulat) ndikon në mikroflorën e ajrit të sektorëve të pularisë dhe mikroflorën e produkteve të pularisë.
Matjet tregojnë një numër të madh myqesh në terren Çapek (megjithëse brenda normave të lejuara), e ajo që është e rrezikshme
është numri i lartë i mikroorganizmave Escherichia coli në terren Endo.
Fjalë kyçe: Siguria ushqimore, Salmonella spp., mikroflora e ajrit, patogjen, koncentrat

ABSTRACT
Today, Food safety is a the main priorities for health of consumers. The study aims to realize clean poultry products and with
high-value microbial. Methodology of this study based on analysis physico-chemical and microbial analysis of air in poultry
plants in the region of Korça, isolation of pathogens microorganisms with method selection/coincidence and identification of
microorganisms with biochemical tests and preparations. Parameters temperature and humidity relative are decisive indicators in
determining of microbial load. From laboratory tests, was found that the molds with proteolytic activity belonging the genus
Penicillium. Besides this genus in the study was identification and Aspergillus mold and concretely A. candidus.
In outside sector and packaging sector, microbial load results much lower than the other sectors in poultry plant, in three years of
this study. Concentrate (food for poultry) affects in microflora air in poultry sectors and microflora of poultry products. Experimental measurements show a large number of molds in terrain Çapek (although within norms), and what is dangerous is the high
number of Escherichia coli microorganisms in terrain Endo.
Word keys: Food safety, Salmonella spp., air of microflora, pathogen, concentrate

