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ABSTRACT
The total counts of microorganisms from the Enterobacteriaceae family were determined in dried and
raw flower bee pollen from 8 regions of Bulgaria after one-year vacuum-packed cold storage (0-4 ºС and -18
ºС). Higher microbial counts were established for raw pollen (1.32×104 – 5×104 CFU/g) than for dried pollen
(7.5×102 – 8.5×103 CFU/g). Additional research on the species-level differentiation of the Enterobacteriaceae
microflora and objective assesssment of the risk for consumers is recommended.
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Въведение
За разлика от другите добре познати пчелни продукти като пчелния мед и восък поленът
не се произвежда от пчелите, а се събира от тях от растенията. Той представлява важен
източник за пчелите за осигуряване на въглехидрати, протеини, аминокиселини, липиди,
витамини, микро и макроелементи (Bastos et al., 2004), полифенолни и други
биологичноактивни субстанции (Bogdanov et al., 2014).
Поради съдържанието на хранителни вещества и в частност на енергия събираният от
пчелите полен е известен и като храна за хората (Campos et al., 2008). Освен като храна
пчелният прашец е използван и за терапевтични цели (Кacaniova et al., 2011). България и някои
други страни като Бразилия, Полша и Швейцария имат въведени нормативни изисквания към
пчелния прашец (Campos et al., 2008). В нормативните документи, регламентиращи
изискванията към цветния пчелен прашец у нас (Централен кооперативен съюз, 1991; Наредба
№ 9, 2005), не се посочват специфични микробиологични критерии към този продукт. В
световен мащаб все още липсват утвърдени специфични критерии и стандарти за
микробиологичен анализ на цветния пчелен прашец, предназначен за консумация от човека.
За да се гарантират желаните от потребителите безопасност и качество на предлагания на
пазара, произведен при изискванията за биопроизводство цветен пчелен прашец през 2014 г. в
нашата страна бяха предложени редица допълнителни изисквания към неговото производство
като бе акцентирано върху основните микробиологични опасности (Stratev et al., 2014).
Впоследствие бяха представени и изисквания към производството на цветен пчелен прашец от
несертифицирани по изискванията за биопроизводство пчелини (Parvanov et al., 2014).
В световен мащаб са извършвани оскъден брой проучвания за констатиране на
микроорганизми в цветния пчелен прашец, предназначен за консумация от човека. Според
някои автори в него могат да се установят микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae, които се
счита, че попадат в продукта от външната среда (вода, почва и др.). Поради факта, че част от
тези микроорганизми се съдържат в чревния тракт на животните и човека се счита, че те могат
да попаднат в непреработените термично храни, какъвто е и пчелния прашец, поради което
микроорганизмите от това семейство се определят като важен индикатор за вторично
замърсяване на храните с фекални микроорганизми (Bouriche et al., 2011). Наличието на
колиформи в храните се свързва с възможната фекална контаминация, която би могла да
доведе до редица чревни заболявания при човека (Shanthi et al., 2012).
Имайки пред вид нарастващият интерес към цветния пчелен прашец като храна за човека,
която в голяма степен отразява и замърсеността на околната среда, неговата безопасност за
Volume VI, 2016, Number 5: VETERINARY MEDICINE, ANIMAL STUDIES

9

Science & Technologies
консуматорите и чистота по отношение на липсата на замърсявания от околната среда се
разглежда от все повече специалисти.
Цел на настоящото проучване бe, да се извърши определяне на броя на микроорганизмите
от сем. Enterobacteriaceae в неизсушен и изсушен цветен пчелен прашец от 8 региона на
България, след период на едногодишното съхранение на пробите във вакуумирно състояние
при ниски температури.
Материал и методи
През м. юни 2014 г. бяха получени и изследвани общо 32 броя проби неизсушен и
изсушен пчелен прашец от осем региона на страната: Странджа, Сливен, Стара Загора, Шумен,
Ловеч, Враца, В.Търново и Карлово. Пробите произхождаха от пчелини, разположени в
индустриално незамърсени местности отстоящи на 3 km от площи с интензивно земеделие,
пътища и промишлени предприятия (Bogdanov, 2006). При някои от регионите (В. Търново, Ст.
Загора и Карлово), не бяха предоставени проби преди изсушаване на пчелния прашец, с което
се обяснява по-малкия брой на пробите неизсушен (n=13), в сравнение с изсушения пчелен
прашец (n=19).
За установяване на микробиологичните показатели след период на едногодишно
съхранение пробите бяха вакуумирани в опаковъчни полиетиленови торбички на 8-ма степен
посредством вакуумираща машина miniVac (Vac-Star AG, Switzerland, available: http://www.vacstar.com/en/p1-miniVAC.html). До момента на анализите пробите изсушен пчелен прашец бяха
съхранявани при хладилни условия (0-4ºС), (Наредба № 9, 2005), а пробите неизсушен пчелен
прашец в замразено състояние при (-)18°С (Dominguez-Valhondo et al., 2011).
Микробиологичните изследвания на пробите се извършиха, след тяхното едногодишно
съхранение.
Подготовка на пробите за микробиологичен анализ
Подготвя се основно разреждане като 25 g от пчелния прашец се разреждат с 225 mL
буферна пептонова вода, (Merck, Darmshtadt, Germany), след което се хомогенизират за 10 мин
при 200 rpm в стомашер. Оставят се за 30 мин. на стайна температура, след което се подготвят
степенни разреждания в стерилен физиологичен разтвор.
Общ брой микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae: 100 µL от основното и
степенните разреждания се поставяха със стерилен накрайник и автоматична пипета, след
което се разстилаха на повърхността на петри с Violet Red Bile Glucose agar (VRBG Agar),
(Merck, Darmshtadt, Germany). Петрите се инкубираха при 37°C и след 24 часа и се изброяваха
типичните за колонии (тъмно-червени с диаметър 0,5 мм и повече).
Анализите бяха проведени в изпълнение на задачите по научен проект 07/2014 на ВМФ
при Тракийски университет в лабораторията на катедра Хигиена, технология и контрол на
хранителните продукти, ветеринарно законодателство и мениджмънт на ВМФ при Тракийски
университет.
Резултати и обсъждане
На табл.1 са представени резултатите, получени при определяне на общия брой
микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae.
Табл. 1. Общ брой микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae (CFU/g)
в цветен пчелен прашец от 8 региона на РБългария (n=32)
Региони
Ловеч (n=1)
Странджа
(n=4)
Шумен (n=6)
Сливен (n=1)
Велико
Търново (n=3)

Изсушен пчелен
прашец (n=19)
7,5×102
8,5×103
3,6×103
1,5×103
1,4×103

Региони
Враца (n=2)
Странджа
(n=4)
Шумен (n=6)
Сливен (n=1)
-

Неизсушен пчелен
прашец (n=13)
1,32×104
5×104
1,4×104
3,7×104
-
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неустановени*
-

-

неустановени*

-

-

неустановени * - не е отчетен брой на микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae при
директно инокулиране на 100 L върху VRBD агар (виж Материал и методи).
Известно е, че колиформите са грам-отрицателни, оксидаза отрицателни, неспорулиращи,
аеробни и факултативно анаеробни пръчковидни бактерии. Тази група не са таксономично
разделени, но се дефинират функционално като ферментиращи лактозата микроорганизми,
продуциращи газ и киселина при 35ºС. Тук се включват освен род Esherichia в частност E.coli и
род Citrobacter, Еnterobacter и Klebsiella. Някои специалисти включват в тази група и Serratia и
Hafnia. Част от колиформите се установяват като нормални обитатели на чревния тракт на
животните и човека. Те се срещат и в околната среда, почвата и водата. Около 1% от
колиформите, от които соновно E.coli, се установяват в чревния тракт на животните и човека. В
сем. Enterobacteriaceae се включват общо около 20 рода в това число и колиформите, както и
някои други доказано патогени и пренасяни чрез храните микроорганизми като тези от род
Salmonella, Shigella и Yersinia (Tortorello, 2003).
Получените от нас резултати за общ брой микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae
сочат по-високи стойности при неизсушения (1,32×104 - 5×104 CFU/g), в сравнение с
изсушения пчелен прашец (7,5×102 - 8,5×103 CFU/g). Следва де се посочи също, че в два от
обследваните региона не бяха констатирани микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae
(табл.1).
Най-голям брой микроорганизми от сем. Enterobacteriaceaе при нашите проучвания бе
установен в изсушения пчелен прашец от рег. Странджа (8,5×103 CFU/g), следван от рег.
Шумен (3,6×103 CFU/g), рег. Сливен (1,5×103 CFU/g), рег. В. Търново (1,4×103 CFU/g) и рег.
Ловеч (7,5×102 CFU/g). Не бяха констатирани микроорганизми от сем. Enterobacteriaceaе при
пробите от рег. Стара Загора и рег. Карлово. Най-високи стойности на микроорганизми от сем.
Enterobacteriaceae при неизсушения пчелен прашец бяха установени също при пробите от рег.
Странджа (5×104 CFU/g), следвани от рег. Сливен (3,7×104 CFU/g), рег. Шумен (1,4×104
CFU/g), и рег. Враца (1,32×104 CFU/g). Данните за неустановени микроорганизми от сем.
Enterobacteriaceae в изсушения пчелен прашец от някои региони (Ст. Загора и Карлово), (табл.
1) показват решаващата роля на хигиената на добив и своевременото изсушаване, като основни
фактори, възпрепятстващи вторичната контаминация и развитието на микроорганизми от сем.
Enterobacteriaceae.
Съгласно установените в литературата проекти за международни изисквания към пчелния
прашец в този продукт се препорачват до 100 CFU/g микроорганизми от сем.
Enterobacteriaceae (Campos et al., 2008). Спрямо тези препоръки в пробите изсушен прашец от
нашата страна стойностите варират от 7,5×102 - 8,5×103 CFU/g . При интерпретация на тези
резултати следва да се има пред вид факта, че в сем. Enterobacteriaceae освен колиформите се
включват и редица други микроорганизми, част от които са патогенни като род. Salmonella,
E.coli и др., но други са широко разпространени в околната среда и са известни като
опортюнистични или факултативно патогенни микроорганизми, рядко предизвикващи
заболявания при хората (Sanders and Sanders, 1997). По отношение на вторите микроорганизми
все още няма данни за извършването на съвременна оценка на риска от наличието, както и
критерии за допустимостта или липсата им в храните, с оглед гарантиране на безопасността за
консуматорите.
От друга страна научните проучвания сочат, че някои заболявания при растенията се
пренасят чрез полена (Flores et al., 2005; Card et al., 2007). Известно е, че преди и по време на
транспорта до кошерите пчелите намокрят полена с нектар и го поставят в кошничките,
разположени по крачетата им, което го прави податлив на допълнителна микробна
контаминация. Важна роля за поленовата контаминация играят замърсеността на околната
среда около кошерите, чрез въздуха от мястота на растеж на растенията, от дейността на
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пчелите, които играят важна роля при опрашването на растенията, при транспортирането на
прашеца от пчелите до кошерите, в резултат на човешката дейност при неговото събиране от
прашецоуловителите, както и при последващата му първична обработка (пресяване,
изсушаване и опаковане), (Gilliam, 1979; Serra et al., 1987; Serra and Escola, 1997). Други
фактори на околната среда като вятър, дъжд, капчици роса или мъгла или пръскане за
напояване на растенията също играят роля при контаминацията на пчелния прашец (Lacey and
West, 2007; Venette, 2012).
Получените от нас резултати за завишен брой микроорганизи сем. Enterobacteriaceae в
неизсушения пчелен прашец (1,32×104 - 5×104 CFU/g), сочат основната роля на вторичното му
контаминиране с тези микроорганизми, които биха могло да попаднат в резултат на наличието
им в околната среда, по растенията, пчелите, както и при събирането на прашеца от
прашецоуловителите и неговото пресяване. От друга страна данните за по-нски стойности на
микрооргтанизмите от сем. Enterobacteriaceae в изсушения пчелен прашец (7,5×102 - 8,5×103
CFU/g), показват важността на доброто изсушаване на продукта, с оглед подтискане
развитието на микроорганизмите и постигане на приемливи нива на безопасност за
консуматора. Въз основа на получените резултати, препоръчваме определянето на общия брой
микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae при техния рутинен лабораторен анализ да се
последва и от видовото им диференциране, с оглед обективна преценка на продуктовата
безопасност.
Заключения
Установени са по-високи стойности на микроорганизмите от сем. Enterobacteriaceae при
неизсушения (1,32×104 - 5×104 CFU/g), в сравнение с изсушения пчелен прашец (7,5×102 8,5×103 CFU/g). Препоръчва се извършването на допълнителни проучвания, с оглед
установяване на видовите различия между намиращите се в цветния пчелен прашец
микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae, с оглед гарантиране на неговата безопасност за
консуматорите.
За минимализиране на риска от вторична контаминация с микроорганизми от сем.
Enterobacteriaceae по време на първичната обработка на цветния пчелен прашец се препоръчва
неговото ежедневно събиране от прашецоуловителите и незабавно провеждане на първичната
обработка в чисти и хигиенични помещения от здрави работници.
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