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Wydziiłu Medycyny Weterynaryjnej AB, ul, Norwida 31, 50_375 Wrocław

o konieczności kontroli ich występowania w produktach żywnościowych.

Enterotoksyny są klasycznyml egzotoksynami. Enterotoksyny gronkowcowe stanowią grupę białek o
masie cząsteczkowej od 28 000 do 35 000 daltonóą

wy, kwas glutaminowy oTaztyrozyna. Geny determinujące ich syntezę zlokalizowane sązarówno w genoforze bakteryjnym jak i w plazmidach (19).
Enterotoksyny wyka
szcze góInie enterotoks
forze weronalowym w

wych. W 1998 r. odnotowano 13
zbiorowych ognisk zatrucia, w któ-

Tab. 1, Gronkowce wyosobnione w posiewach z mleka surowego i ze sprzętu udojowego (liczba szczepów)

rych zachorowało 375 ludzi (13).
Celem pracy było określenie udziału gronkowców enterotoksycznych
wśród szczepów wyizolowanych z
,16
mlek0
mleka krów. Gronkowce należą do
2
Wymazy
głównych czynników etiolo gicznych
18
0g ółem
infekcji gruczołu mlekowego u tych
zwierząt, często takżę ich postaci
podklinicznych. Istniej e zatęm mozliwośctransmisj i
do pul i ml eka zbior cze go enterotoksy czny ch szczep ów,
p o c ho dzących o d zw ter ząt nie wykazuj ących klini cznych zmian w wymieniu.

Materiał imetody
Materiał do badań stanowiło 150 próbek mleka krów
pochodzących z dwoch rożnych obór, nie wykazujących
objawów klinicznych nlastitis oraz 100 wymazów pobieranych ze sprzętu udojowego i zbiorników mleka, po ich

umyciu i dezynfekcji.
Próbki posiewano na podłoże agarowe z krwią i podłoze
Gi o litti- Cantoni, Z wyro słych kol on i i, morfolo gicznie podobnych do kolonii gronkowców, wykonywano preparat
rnikroskopowy oraz określano cechy fizjologiczne i biochemiczne drobnoustrojów takie jak zdolnośc wytwarzaniakatalazy i koagulazy orazutyltzacji cukrów, alkoholi i
biochemiczne wyosobnionych
anrinokwasów Właściwości
posługując
się zestawem testów API
szczepów badano
i
komputerowym
systemem diagfirmybioMćrieux
Staph,
nostycznym APl-Lab+. Zdolnośćprodukcj i enterotoksyn
stwierdzano przy uży cill immuno-enzymatycznego testu
Tecra Staphylococcal Enterotoxsin Via. Test umozliwia
wykrycie obecności enterotoksyn A, B, C, D i E przy ich
progowej konceltracji w badanym materiale od l ng/ml,
jednak bez mozliwościróznicowania typu enterotoksyny.

Wyniki iomówienie

Z badanego materiału wyosobniono ogółem 40

szczepów gronkowców, w tym 36 z mlęka i 4 z wy-
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Tab. 2. Właściwościbiochemiczne wyizolowanych szczepów

gronkowców
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łem szczepy enterotoksyczne stwierdzono w niemal
5oń badanych próbek. (ryc. I, 2)
Obecnośćw środkachżywnościgronkowców enterotoksycznych stanowi potencjalne zagrożenie dla
zdrowia człowieka. Przęz wiele latttważano, że jedynie gronkowce koagulazododatnte, a przede wszystce gatunki: S. xylosus (8 szczepów), .9. hominis (6 kim S taph yl o c o c c u s a ure u s p osiada zdolno śc wytwaszczepów), S. chromogenes (4 szczepy) oraz S. ha- rzanla enterotoksyn. W ostatnich latach stwierdzono,
iż w niewielkiej ilościenterotoksyny wytwarzajątakemolsłicus, S. capraei S. lentus(I szczep) (tab.I,2).
żę inne koagulazododatnie gatunki, takie jak S. hyOgółem gronkowce stwierdzono w I6Yo badanych
próbek, Większośćizolacji dotyczyła próbek mleka icus t S. intermedius, a takżę niektóre gafunki gron(24%) i nielicznych wymazów G%). Gronkowce ko- kowców koagulazo-ujemnych, np. S. epidetmidisi S.
agulazododatnie stanowiły niemal połowę (19) ogółu xylosus (2,4, 5, 12,20).
Naj czę ściej pr zy czyną zatruc p okarmowych s ą enwyosobnionych szczepów.
terotoksyny łpu A i B. Kliniczne symptomy choroby,
Z do lno śćwytw ar zania enterotoksyn stwierdzono u
12 szczepow S. aureus, wśród których 11 pochodziło nudności, wymioty i biegunka pojawiająsię zwykle w
2 do 6 godzin po spozyciu zawierającego je pokarmu,
enterotoksyczz m\eka, a I z wymazu. Właściwości
jak
żaden Powrót do zdrowia następuje po 1 do 3 dniach, jednak
nych nie posiadał S. intermedius, podobnie
ze szczep ow gronkowc ów ko agulazouj emnych. O gó - około I\Yo chorych wymaga hospitalizacj i (II,19,23).
mazow. Ni emal p ołowa z nich wytw ar zała ko agulazę
(17 wyosobnionych z mleka i2 zwymazów). Wśród
gronkowc ów ko agul azo dodatnich 1 8 szczepów zak|asyfikowano do gafunku Staphylococcus aureus, a jeden (z mleka) jako S. intetmedius.Zkoleiwśród gronkowców koagulazouj emnych stwierdzono następuj ą-
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danego myciu i dezynfekcji (tab. 1), Budzi to zastrzeZeniiodnóśnie do skuteczności tych zabiegów l czynl

prawdopodobną transmisję zarazków do mleka pod-
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Rl,c. 1. Wyizolowane gatunki gronkowców koagulazododatnich i koagulazoujemnych
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Ryc. 2. Udział szczepów enterotoksycznych wśród wyizolorvanych gronkowców koagulazododatnich

Ęch badań w obowiązuj ącychptze,
pisach (normach), określających wymagania, jakie w
na uwzględnienie

odnie sieniu do gronkowców muszą spełniać produkty

spożywcze.

Wnioski
1. Gronkowce wytwarzające enterotoksyny stanoią znaczny o dsetek szczep ow koa gulazodo datnich,
wyosobnionych z mleka krów nie wykazujących klini c znych obj awów zap alenia wymienia. I ch ob ecno ść
w mleku stwarza potencjalne zagrożenie dla zdrowia
człowieka, stąd wskazane jest zmodyfikowanie zakresu
obecnie wykonyłvanych badań.
2. Wprowadzęnię do obowiązujących badai żywnościobowtązku określania zdolności enterotoksycznych gronkowców w niej obecnych, stwarza możIiwośćbardziej rzetelnej oceny zagrożeń powodowany ch przez te drobnoustroj e.
w
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MAES D. G., DELUYKER H., VERDONCK M., KLIMEŚ J., JUńICovń Z., LITERńK I.,
CASTRYCK F., MIRY C., VRIJENS B., DUCA_ SCHRNILEC P., TRACHTA E SILVA E.: CzęstoTELLE R., DE KRUIF A.: Czynniki niezakaźne tliwośćwystępowania przeciwciał dla kleszczowewywołujące zmiany mikroskopowe i makroskopowe w płucach świń rzeźnych w okresie od urodzenia do końca tuczu.(Non-infectious factors as§ociated with macroscopic and microscopic lung lesions
in slaughter pigs from farrow-to-finish herds). Vet.
Rec. 148, 4I-46,200I (2)

Badania epidemiologiczne, którym poddano świnie w okresie od urodzenia
miaĘ na celu określenie wpływu czynników ryzyka o charaktetze nlezakażnym na występowanie zmian makro- i mikroskopowych w płucach
Zmiany makroskopowe świadczące o zapaleniu phrc i zapaleniu opłucnej występowały w 250zó stad, przy czym nacieki limfohistiocytame stwierdzano u około l0% osobników w stadzie Sre<Jnia częstotliwoścwystępowania w stadzie
makroskopowych zmian zapalnych w płucach w;.nosiła 25%, w opłucnej 15%.
Znlany zapalne w płucach byĘ ujemnie skorelowane z zapaleniem opłucnej i
dodatnio z występowaniem nacieków lirnfohistiocytarnych. Zmiany zapalne w
płucach występowały częściej w okresie sprzedaży zwierząt orazlboju Częstotliwość występowania i nasilenie zmian zapalnych w opłucnej była większa przy
dlżym zagęszczeniu stad świńw danej okolicy oraz w miesiącach sĘczeń-luty i
marzec-kwiecień.
do końca tuczu

G.

s a Zacho dnie go Nilu
oraz kliniczne objawy kleszczowego zapa|enia mÓzgu u psów w Republice Czeskiej. (Prevalence of
antibodies to tickborne encephalitis and West Nile
flaviviruse§ and the clinical signs of tickborne encephalitis in dogs in the Czech Republic). Vet. Rec.
I48,17-20,2001 (1)

go zap alen ia mózgtl i fl aviwiru

'Iudzi

występuje kleszczoSurowice l5 1 psów z terenów Czech, na których u
we zapalenie mózgu (TBE) przebadano testem zahamowania odczyny hemaglutynacji na obecnośc przeciwciał TBE i d]a flaviwirusa Zachodniego Nilu (WN).
Przeciwciała dla TBE w mian je 40 i powyżej występowały w surowicach 5 psów,
zaś u jednego psa stwierdzono obecnośćprzeciwciał dla WN Ponieważ u jedne-

go pśamiano było wysokie można przypuszczać wystąpienie reakcji Wzyżowych pomiędzy tymi dwoma spokrewnionymi serologicznie wirusami. U 3 psów
rasy rotweiler o mianie przeciwciał dla wirusa TBE wynoszącym 320 występowały objawy zapd,eniamózgtt i opon mózgowych. Wszystkie trzy psy przeżyĘ
po leczeniu. Zan:|k miana przeciwciał d]a wirusa TBE u jednego psa po leczeniu
potwierdził, że przyczynąchoroby była infekcja wywołana przez wirus TBE.
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