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A decision was made to get to know the degree of Sa

birds after the end of cooling, in the whole bird continu
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- nych punktach linii uboju i obróbki poubojowej w za-

- kładachdrobiarskich.

' Mateńał imetody

ne od S. Ęphimurittmt S. Enterjtidis.
Mimo dóstarczenia do uboju ptaków ,,wolnych" od

wierzchni ogranicz wYmaZY Za

pomocątamponów icznymroz-
tworenrNaCl. Pob zchni skory

oraz 3 wymazy zwnętrzajamy ciała, Tampony zwymaza-
ni urnieŚzczano w kolbach Erlenmayera z perełkami, za-

nutzając pobrany materiał w l50 ml zbuforowanej wody
peptonowe;.



Z szeregu metod zalecanych do wykrywania pałeczek
Sa]nloneJJa z tlszek drobiowych, podrobów i produktów
drobiarskich zastosowano metodę podaną przez lSO (15,

żI).
B adanie bakteriolo g l,czne przeprowadzano zgodnie z

ogólnie przyjętą metodyką stosując przednamnażanie w
zbuforowanej wodzie peptonowej, Namnaźanie selektyw-
ne wykonywano na podłozu seleninowo-cystynowym (SC,
0 68'7 -1] -I, Difco Laboratories Detroit MI, USA) i podło-
żu Miiller-Kauffmana oraz w podłożu Rappaporla-Vassi-
liadisa (RV CM 669, Oxoid), a przesiewy na agarze z zie-
lenią brylantową i czerwienią fenolową (BGA, CM 329,
Oxo i d) oT az na agar ze bizmutawo - s iarczynowym (B SA, 0 0

73-01-1, Difco Laboratories), Kolonie typowe lub podej-
rzane o przynależność do rodzajl Salmone]]a były identy-
fikowane serologicznie i biochemicznie. Do określenia cha-
rakterystycznych cech biochemicznych pałeczek Sa]ntoneJ-
la lżyto testu API 20 E. Typy serologiczne określano w
oparciu o zmodyfikowany schemat Kauffmanna-White' a,

zaproponowany przęz Popoffa i Le Minora, z zastosowa-
niem surowic wyprodukowanych w Krajowynr Ośrodku
Salmonella (22).W celu potwierdzenia wyników własnych,
wyizolowane szczepy wysyłano do specjalistycznego La-
boratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gICZneJ.

Wyniki i omówienie

Wyniki badań kurczątTzęźnychzlinlt uboju i ob-
róbki poubojowej zakładów drobiarskich w kierunku
o znaczęnta ob ecno ś c i p ałe czek S a]m o n e ] ] a prze dsta-
wiono w tab. 1 i na ryc. 1.

Na 400 badanych kurcząt, paŁeczki Sa]mone]]a
stwierdzono w 100 przypadkach (25%). Wyniki ba-
dań przedstawione w tab, 1, tlzyskane przy izolowa-
niu pałeczek Sa]mone]]aod drobiu zltnll,uboju wyka-
zały,żew pewnych jej miejscach bakterie te występo-
wały częściej, a w innych rzadziej. Występowanie pa-
łęczęk Salmone]]apo oszałamianiu stwierdzono w 8oń,

po wytrzewianiu w 28oń,przed schładzaniemw 44oń,
a po schładzanilw 20oń. Najniższe zanleczyszczęnie
ptakow pałeczkami Sa]mone]]amiało miejsce po osza-
łamianiu przy pobieraniu wyma zów z kloaki, najwyż-
szę zaś przed schładzaniem podczas pobierania wy-
mazów z powletzchni skóry i jam ciała tuszek, Pa-
łeczki Sa]mone]]aizolowano najczęściej w II i il kwar-
tale roku. Z tuszękklrcząt wyizolowano następujące
typy s ero 1o glcznę p ałeczek S a] m on e ] ] a: S. E n teri ti d i s,
S. Ęphimurium, S. Saintpaul, S. Agona, S. Infantis.
Badania przeprowadzone w wielu krajach wykazały,
że ptaki rzeźne s ą cz ę sto b ezobj awowymi no s icielami
tych bakterli (7, 16, I8,23). Stanowi to istotny pro-
blem w rutynowym sanitarno-weterynaryjnym bada-
niu zwterzątrzeźnych i mięsa.

W Polsce I pozajej granicami przeprowadzono w
ostatnich latach badania na temat zanleczyszczenla
pałeczkamt Sa]mone]]a mięsa drobiu (4, 5,24,26).
Wykazano rożny procent dodatnich wyników - od
bardzo niskiego do wysokiego (17, 25), Problem ten
jest aktualny takżę za granicą (2,3, I9). W 1994 r. w

Tab. 1. Występowanie pałeczek Salmonella ukurcząt rzeź-
nych w zależności od miejsca pobrania próbek
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Ryc. 1. Zanieczy szczenie pałeczkami S almonella kurcząt rzeź-
nych z linii uboju i obróbki poubojowej

Niemczech p ałeczkt S a]m on e] ] a stwierdzon o w I 6,7 oń

próbek mięsa drobiowego (10). Na świecie jest zaka-
żonych bakteriami Sa]monel]a 25-65% kurcząt prze,
znaczony ch do konsump cj i ( 1 ) Międzynaro dowa, nie -

zalężna organtzacja konsumencka - International Te-
sting stwierdziła, że w 11 państwach zachodnioeuro-
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Salmone]]a w produktach drobiowych w USA jest
zrożnicowane i waha się od 20ń do I00% zwartością
średnią 30% (2).

Wyniki badań własnych wskazują że podobnie jak
ma to miejsce w wielu krajach, dominującym typem
serologicznym w zakażentach kur i kurcząt rzeźnych
w Polsce je st S. Enteritidis. Jakkolwiek ogromna więk-
szośó kurcząt rzeżnych dostarczanych do zaHadów

transportu do rzeżnt, w trakcie uboju, atakżę podczas
op arzanla lub schładzania meto dą imersyj ną. N a przy-
lrład kury mające na piórach bakterie Sa]mone]]atra-
fi aj ąc do r zeźnt, mo gą w czasię czynno ś c i uboj owych
zakazić linię produkcyjną. Tuszka drobiupodczas pro-
cesu ubojowego i obróbki może ulec także zanieczysz-
częniu bakteriami w wielu punktach linii produkcyj-

sanitarnego podczas uboj zantę-
czyszczeniom tuszek pałe Obec-
nie stosowane technologie zyniają
się także do rozprzestrzeniania się pałeczek Sa]mo-
n e] ] a nafu szkach. Tuszki drobiu s ą c zę sto zanie czy sz-
czone pałeczkami Sa]mone]]a, a częstość ich izolacji
zależy od sposobu pobrania próbek, od ich ltczby t

metod badań mikrobiologicznych (2, 8).
których temperatura we-
40"C,musząbyć podda-
ry 4"C w celu przedŁuże-

nia trwałości mięsa i zahamowania wzrostu mikroor-

JężęIi tuszki drobiowe zostaną zanieczyszczone pa-
łęczkami Sa]mone]]aw czasie produkcji, obecnie sto-
sowane technolo gie nie pr zy czyniaj ą się do ich uniesz-
kodliwienia. Temperatury powie trza w granicach 0o C
do -1 "C nie powoduj ą zl7lszazęnia pałeczek Sa]mo-
n e ] ] a ttuszki zanteczy szczofle tymi b akteriami zo staj ą
skierowane do sprzedaży,

Zap obie ganie zakażentom p ał e c zk ami S a ] m o n e ] ] a t

zwalczanie salmoneloz wśród drobiu jest niezwykle
trudne i na razię nie w pełni skuteczne, Wyntka to z
wszechobecności tych bakterii zarówno wśród ptaków,
jak i w czasie produkcji na wszystkich jej etapach,
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