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Nowe metody wykrywania Listeria monocytogenes
W zywn0Ści
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bactória discoveied to date. I. monocytogenes
d by theloral route, but the site of entry i.e. the

o be elucidated. Bacteria are then internalised by resi-

from the vacuole. Protein p60 is amongst all
ids not existing in other §pecies s present in

0becnośó Listeria monacytogenes w łwności
Coraz częstsza identyfikacja listeriozy na świecie

ma zwtązek nie tylko z postępem w dziedzinie badań
diagnostycznych, ale również ze zmtanąsposobu ży-
cia w krajach uprzemysłowionych. Zywność jest pod-
dawana wielu procesom mającym przedŁażyc jej przy-
datność spożywczą co jednak nie chroni w stopniu
dostatecznym przed rozwoj em wszystkich groźny ch
dla zdrowia ludzi patogenów.

Występowanie L. monocytogenes w mleku i jego
przetworach stwierdza się stosunkowo często (18, 30,
32), Badania przeprowadzonę ptzezlJrząd ds. Zyw-
ności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych w la-
tach 1986-87 oraz Hayesa i wsp, (11) wykazały obec-
nośó tego drobnoustroju w 4,2-I2o^ próbek mleka su-
Iowego. W Kanadzie (18) wykazano nieco niższy
wynoszący 7,3oń poziom zanieczyszczenia mleka su-
rowego. Według badań przeprowadzonych w Polsce
(18, 32) procent próbek wykazujących obecność L. mo-
nocytogeneswahał się od 0 do 1,75. W Hiszpanii od-
setek ten byŁ znacznie wyższy i osiągał 

^5% 
(32).

Inną grupą środkow spożywczych, którą poddano
badaniom było mięso przede wszystkim wołowina,
wieprzowina i drób. Dane francuskie mówią o czę-
stym występowaniu tego zarazka w surowej wieprzo-
winie, wołowinie i fermentowanych wędlinach (19).
B adania pr zeprow adz one w P o 1 s c e v,rykazĄ ob e cno ś ć
pałeczek L. monocs,togenesw 9,5oń próbkach wieprzo-

wtny,8,7oń wołowiny i 60% próbek mięsa drobiowe-
go (18).

Obecność L. monocytogenes stwierdzono równiez
w rybach i owocach morza. Badano produkty surowe,
mrozone i wędzone. W Japonii dodatnich okazało się
10% próbekryb świeżych i mrozonych. WNowej Ze-
landii rybywędzone na zimno byĘ zakażone Ęm drob-
noustrojem w 55oń, pozostałe zaśw 35% (33). W ba-
daniach polskich procent zakażonychryb wahał się ocl

25-40% (8).
Dane na temat występowania L. monocytogenesw

innych produktach żywnościowych są nadal nielicz-
ne. W wielu publikacjach zwtaca się uwagę na ko-
niecznośc prowadzenia badań kontrolnych na obec-
nośó tego groźnego patogenu nie tylko w gotowych
produktach spożywczych traflających na rynek, lecz
również w surowcach używanych do produkcji żyw-
ności (19). Badania monitoringowe tego typu nie będą
j ednak rutynowąpraktyką do chwili opracowania przez
specjalistów prosĘch, tanich, szybkich i niezawodnych
metod wykrywania drobnoustroj ów. Obecnie badania
takie oparte sągłównie nametodach tradycyjnych, jed-
nakże ze względu na ich koszt, czasochłonność oraz
niedokładność poszukuje się innych technik identyfi-
kacji bakterli L. monocytogenes w żywności (5, 20),
Duże nadzieje wiąże się z wykorzystaniem metod
mo l ekul arnych j ako b adań niezwykl e czuły ch, sp e cy -

ftcznych i relatyłvnie tanich.



Metody hybrydyzacyjne

Hybrydyzacja, czyli łączenie się ze sobą komple-
mentarnych fragmentów kwas ów nukleinowy ch or az
techniki oparte na tej właściwości, w połączenlu z za-
stosowaniem sond molekularnych, okazały się dobrą
metodą identyfikacji wielu bakterii i wirusów. Wy-
korzystując różntcę w zjadliwości bakterii powląza-
ne z warunkującymi je genami i używając fragmen-
tów sekwencji tych genów jako sond molekularnych,
możliwa j est identyfik acja różnych szczepów E. coli,
Shigella sp., Yerisinia sp., Vibrio sp. jak rownięż L.
monocytogenes (7).

Użyteczność sond genetycznych wynika z tchwy-
sokiej specyficzności i krótkiego czasu uzyskania wy-
ników w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.
Dla L. monocytogenes zostaĘ opracowane różnego
rodzajl sondy, ktore z powodzeniem mozna zastoso-
wać w identyfikacji nie tylko rodzajowej, ale i gafun-
kowej (29). W zasadzie wszystkie geny lub/i ich czę-

-sci mogąbyć wykorzystane do wykrywania tego pato-
genu pod warunkiem , że wybrano fragment specyficz-
ny gatunkowo. Sondę taką skonstruowano np. na ba-
zie genu kodującego B-hemolizynę (B-listeriolizynę) i
potwierdzono jej specyficzność na próbkach sztucz-
nię zakażonej żywności (7). Wszystkie badane pro-
dukty - mleko, lody, miękki ser i krewetki dały po za-
sto s owaniu hybry dy zacj i z s ondą mo lekul amą wynik
pozyĘwny na obecność L. monoc7togenes(7). Podob-
ne rezultaty uzyskano poddając badaniom z sondą
komplementarnądo fragmentu genu listeriolizyny O i
te stuj ąc j ej sp ecyf,tczno ść na 7 5 szczep ach nal eżących
do rodzaju Listeria (7).

Sondę, której konstrukcj a oparta zostŃa o sekwencj ę
genu hlyA można wykorzystac do rozróżniania hemo-
liĘcznych gatunków z rodzaju Listeria, przy zastoso-
waniu techniki southern blot (25). DNA uzyskane z
hodowli trzech hemo lizuj ących gatunk ów : L. m on o cy-
togenes, L. invanoviii L, seeligeri oraz niehemoliqlcz-
nych L. innocua, L. murrayii L. we]shimeńpoddano
hybrydyzac jtzltczącym6llpzfragmentemgenuhlyA,
który pełnił rolę sondy. Jak wykazano, była to sonda
specyficzna dla gatunku L, monocytogenes. Okazało się
równiez, żepo zmianie warunków sonda ta uzyskiwała
zdolność łączenia się z DNA pozostałych gatunków
hemolizujących z rodzaju Listeńa - L. invanovii i L.
seeligeri, co wskazuje na możliwość jej zastosowania
w wykrywaniu wszystkichtrzęch gatunków (25).

Technikę southern blot wykorzy stac można także w
identyfi kacj i rRNA danego or ganizmv Radioaktyw-
nie (pd( N )" ) znakowaną sondę DNA kompl ementamą
do spodziewanej sekwencji rRNA wykorzystano do
wykrywani a żywy ch pałeczek z gatunku L. monocy-
togenes (27). Jednakże zastosowana technika izolacji
rRNA, konstruowania i powielania sondy oraz same-
go pro ce su hybry dy zacji s ą skomp likowane. Wprowa-
,dzenie ich do rutynowych badań żywności wydaje się
zatęm mało prawdopodobne, choć mogłoby być pole-
cane \M badaniach taksonomic znv ch.

Hybry dy zacj a p omimo swoj ej sp ecyficzno ści i szyb-
kości (wynik po maksymalnie 48 godzinach) nie jest
metodą pozbawioną ograniczeń. Przęde wszystkim j ej
ptzeptowadzenie nie jest proste - co automatycznie
wyklucza jej komercjalizację. Zastosowanie sond zna-
kowanyc h enzy maĘ czni e lub immuno che mic znie r o z-
szerza pole zastosowania tej techniki, obecnie jednak
pracuje się nad jej wykorzystaniem w połączentu z
innymi technikami.

Dobrym przykŁadem na łączente rożnych metod
wykrywania i identyfikacji L. monocytogenesjest za-
sto s owani e hybry dy zacji i meto dy ko lorymetrycznej
j ednocześnie. Technika taka została wykorzystana do
wykrywania tej bakterii w mleku, jako alternatywna
dla metod hodowlanych ( 1 6). Skonstruow ana na uży -
tek tego badania sonda była dwufunkcyjnącząsteczką
t zaw ier ała dwa re gi ony. Je den z nich był komp lemen-
tarny do fragmentu genu 165 rRNA - specyficznego
gatunkowo dla L. monocytogenes. Drugi region za-
wierał segment polideoksyadenozynowy (polidA). Po
denafuracji pozyskanego uprzednio kwasu DNA, do
j e go roztworu do dano r oztw ór zaw ier aj ący wymi enio-
ną sondę. Następnie do naczynia wprowadzono polie-
styrenowy zgłębnik pokryty czynnikiem wyłapuj ącym
hybrydy - polideoksytyminą (polidT). Dochodzi do
połączenta regionów polidA i polidT i w ten sposób
do z głęb nik a pr zy Bł ierdz o no hyb rydy. P ó źniej z głęb -
nik inkubowano kolejno w roztworze peroksydazy
chrzanowej i substracie chromogennym. Grupy hap-
tenowe obecne na docelowym kompleksie reagowaĘ
z barwnikiem, a reakcję barwną odczytywano ptzy
użyciu spektrofotometru (16). Technika ta jest znacz-
nie szybsza od metod hodowlanych badanie jest co
prarlda poprzedzone 48 - godzinną hodowlą ale sama
metoda wymaga §lko 3 godzin na uzyskanie wyni-
ków Ponadto rezultaty sąnieco lepsze ntżw detekcji
konwencjonalnej. Nie daje ona fałszywie pozy§vmych
wyników, a współczynnik fałszywie negatywnych
wyników jest równy 4,Ioń (w metodzie hodowlanej
4,7%) (16),

Metoda ta, choó obiecująca ze względu na krótki
czas analtzy badanych produktów, jestjednak bardzo
kosztowna. Biorąc to poduwagę, mało prawdopodob-
ne jest by została ona upowszechniona w rutynowych
badaniach żyrvności na obecność L. monocytogenesil
lub innych drobnoustrojów patogennych.

Techniki PGR

Coraz częściej wskazuje się na wykorzystanie tech-
nik molekularnych w wykrywaniu bakterii chorobo-
tw or czy ch, takich j ak L. m on o c7,togenes, w żywno ś c i.
Najczęściej branąpod uwagę jest wprowadzona w la-
tach 80-Ęch łańcuchowa reakcja polimerazy PCR (po-
lymerase chain reaction). Jest ona niewątpliwie naj-
bardziej godną uwagi techniką która może zna7eźć
zastosowanie w opracowaniu nowej standardowej
metody wykrywania L. monocs,togenesi innych drob-
noustroj ów w żywnośc i (2, 9, 1 2, 3 4). P ozw ala nie tyl-
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ko na skrócenie czasu analizy, ale zapewnia wysoką
specyficzność i czułość. Ponadto przy zastosowaniu
tej metody możnapominąć etap wstępnego namnaża-
nta (2l), a stosując rożnę odmiany tej metody można
okre ś lić poziom zakażenia daną bakterią b adanej prób -
ki żywności i stwierdzic czy wykryte bakterie były
żywe, mar-twe Lub czy na skutek stresu środowisko-
wego utraciły zdolność namnażania (22,35).

Technika PCR wykorzystana została do wykrywa-
nia L. monocytogenes w wielu produktach spożyw-
czych, a badacze skupili się głównie na żywności o
długim terminie przydatno ś ci do sp o ży cia, zazwy czaj
przechowywanej w warunkach chłodniczych. Produk-
tami takimi są m.in.: mleko (22,36),jego przetwory
(I,2I,22), mięso i wędliny (2,23,28), oraz ryby i
półprodukty rybne (1, 10, 14). W każdymzĘchro-
dzajow środków spożywczych, niezależnie od zasto-
sowanych primerów (starterów) potwierdzono wyso-
ką czułość i specyficzność metody, rekomendując ją
do rutynowego badania żyłvności na obecnośc paŁe-
czek L. monocytogenes. Metoda PCR polegana am-
plifikacji in vitro określonego fragmenfu DNA z za-
stosowaniem specyfi cznych primerów. Właśnie wybór
prirnerów jest kluczowym dla całego przebiegu reak-
cji, określa bowiern lokalizację i długość amplifiko-
wanego fragmentu. Do wykrywania i identyfikacji Z.
monocytogenes stosowane są różne primery zazwy-
czaj ich sekwencja oparta jest jednak o dwa geny: hlyA

kodujący listeriolizynę O, oraz iap kodujący biaŁ
ko powierzchniowe o masie 60 kDa (3, 8, 10, 12,14,
2I,22,24,28,34,36). Wybór primerów zależy od
prowadzącego badanie - musi on jednak pamiętać,że
wybrany przez niego zestaw powinierr umożliwiac
wykrywanie wszystkich szczep ów należących do okre-
ślonego gatunku z rodzaju Listeria. Ważnę jest rów-
nież dobranie warunków amplifikacji tak, aby zapew-
nić jak największą wydajność reakcji, a takze okre-
ślenie poziomu wykrywal;lości testu (tzn. najmniej-
szej ltczby komórek bakterii wykrywanych na g/ml
badanego produktu) w celu eliminacji wyników fał-
szywie negatywnych.

Kolejnym ważnym elementem przy zastosowaniu
techniki PCR do wykrywania L. monocytogenes w
pro duktach sp ożyw czych j e st skute czny sp o s ób izala-
cji tych bakterii z żywnosci. Warunkiem powodzenia
badania jest bowiem zachowante nienaruszonej ma-
trycy DNA patogenu do etapu amplifikacji. W wykry-
waniu pałec zek L. monocytogenes w mleku i j ego prze-
tworach, przy użyctu techniki PCR wykorzystano pri-
mery zarówno dla konserwatywnego fragmentu genu
iap (22), jak i primery specyficzne dla genu kodujące-
go listeriolizynę O hlyA (36). Przy wykorzystaniu
primerów opartych o fragment genu iap, do wykrywa-
nia L. monocytogenes w mleku i jego przetworach
czułość metody wynosiła 30-300 komórek na ml lrrb g
badanego produktu. W celu wykluczenia fałszyw,ie
Lrjernnych wynikow, które mogłyby się zdarzyc, gdy-
by poziom L. monocytogene_c w, badanl,ch probkach
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był niżs zy, altor zy m et o dy s u g eruj ą p o pr ze dzenie b a -

dania 24 godzinną inkubacją próbek w temp. 37'C
(22). Stosując do wykrywania L. monocytogenes w
mleku oligonukleotydy o sekwencji opartej na genie
hlyA równteżwykazano wysokączułość tej metody -
wynoszącą< 50 itk/ml badanego produktu (36). Swo-
istość w obu przypadkach była równa 100%.

Primery o tej samej sekwencji można wykorzysty-
wac przy wykrywaniu L. monocytogenes w produk-
tach spożywczych pochodzących z rożnych źrodeŁ.
Oligonukleotydy komplementame do fragmentu genu
hlyA, zostały takżeużyte do wykrywania L. monocy-
togen es w mięsie i wędlinach (28). Otrzymane wyniki
zostaĘ potwierdzone zarówno testem Listeria-APl, jak
i próbą biologiczną wykazując I00% specyficzność
rnetody PCR. Czułość metody określona została do-
świadczalnie i wahała się pomiędzy 102-10? komórek/g
produktu (28).

W publikowanych pracach pojawiająsię próby opra-
cowania jednolitej metody do wykrywania i identyfi.;
kacji pałeczek L, monocytogenes oraz innych patoge-
nów opartej o technikę PCR (9, I2,34). Wskazuje się
w nich na mozliwość wykorzystania oligonukleoĘdów
o sekwencjach komplementamych do fragmentów in-
nych genów np. 16SrRNA. Dth-18, plcB, inlA, prfA
oraz innych fragmentów genów iap i hlyA (4, 9, 12,
75,2I,34,35). Biorąc jednak pod uwagę koniecznośc
identyfikacj i żywy ch komórek L. m o n o c yto gen e s na-
Ieży uwzględnić niedoskonałość metody PCR (12).
Polega ona na braku możliwości odróżnienia sekwen-
cji DNA pochodzącej z żywych lub martwych bakte-
rii. Dlatego użytecznątutaj byłaby odmiana metody
PCR tzw. RT-PCR.

RT-PCR (ang. reverse transcription PCR) jest me-
to dą amplifi kacj i p ołąc zoną z odwrotną transkryp cj ą.
Do ana|izy wykorzystuje się RNA poszukiwanego, czy
badanego organlzmlt, które obecne jest tylko w ko-
mórkach prowadzących biosyntezę białek - czyli w
komórkach żywych. W trakcie reakcji RT-PCR RNA-
za pomo c ą enzymu o dwrotnej tran skrypta zy przepisy -
wany jest na cDNA, służący jako matryca do amplifr-
kacji wybranego genu. Metoda wykrywania bakteryj-
nego RNA oparta o RT-PCR nie jest trudna. Po ury-
izolowaniu mRNA z komórek bakteryjnych, dalsze
postępowanie odbywa się w bardzo zbltżony sposób
jak w przypadku techniki PCR (31). Jedyną rożntcą
jest zastosowanie rTth - odwrotnej transkryptazy,
maj ącej właściwości charakterystyczne dla polimera-
zy (I2,17). Jako primery wykorzystuje się sekwencje
komplementai-ne do fragmentów takich genów jak:
hlyA (6, 12, 13,I],26), iap (l5, I7,26), prfA (17).
Specyficzność i użytecznośc primerów oparlych na
sekwencjach każdego z wym. genów do wykrywania
L. m o n o cytogenes w zywno ś c i, została p otwi erdzona
w badaniach laboratoryjnych (17). Wilniki badania
otrzymano po 54-55 godzinach (17), Metoda ta, choć
użytecznaw wykrywaniu żyrvych bakterii L. rlonocy-
togenesw produktach spożywczych, ma jednak słab,rl



punkt. Jest nim jak dotąd, brak szybkiej i wydajnej
metody izolacji bakteryjnego RNA (I7), Cząsteczkt
kwasu rybonukleinowego mają bardzo krótki okres
półtrwania i są stabilne tylko ptzez 0,5-2 minut (17).
Po tym czasie zostąązdegradowane przez endogenne
RNA-zy. Czastęnmożę byc niewystarczający do eks-
trakcji RNA z komórek bakteryjnych, a wtedy można
otr zy mac fałs zyłvie ne gatywne wyniki (I 2, I 7 ) .

Niedoskonałość tradycyjnych testów identyfikacj i
bakterii jestwyraźna. Oparte jedynie na badaniu cech
morfologic zny ch L. monocs,togenes uwidocznionych
fenotypowo, a nie uttwalonych w genomie bakterii,
utrudniaj ą j ę dnoznac zną wykrywalno ś ć. Meto da P CR
stwatza szansę szybkiego otrzymywania wyników ba-
dań,pozwala na ominięcie w diagnostyce stosowania
metod hodowlanych oraz umożliwia wykrywanie ge-
nów kodujących białka toksyn bezpośrednio w bada-
nym materiale (36). Istnieje jednak potrzeba optyma-
Itzacji metod ilościowej identyfikacjiżywych L. mo-
nocytogenes w żywności.

L. m ono cytogen e s należy do grupy bakterii, których
znaczenls chorobotwórcze wztasta w krajach uprze-
mysłowionych, co jest związane ze sposobami obrób-
ki i przechowlłvania produktów spożywczych. Opor-
ność tego drobnoustroju na wieie czynnikow środo-
wiskowych, duża zmienność i elastyczność w przy-
stosowywaniu się do nowych warunków stwarzająwie-
le aktualnych problemów zarówno w procesie prze-
chowywania jak i monitoringu żywności. Konieczne
jest zatem wprowadzenie stałego monitoringu żywno-
ści na obecność pałeczek L. monocs,togenes, aby unik-
nąć masowy ch zatruć pokarmowych,

piśmiennictwo

1 Bansttl N. S.. Mc DonelJ F H, 
':. 

Snlilh A . Ano]d G., Iblahin C. A: Multi-
plex PCR assay or tlre routine detection ofl-isteria tnonocytogenes in fbod
Int J Food Microbiol l996, 33, 293-300

2 Bessesetl M. T., Luo Q., Rotbra| H. A , B]aser J, M.. E]]json Ill R. 7.: Detec-
tion of Ljstcria monocytogcncs by using thc pol1imelase chairl reaction Appl.
Environ Microbiol 1990, 56, 2930-2932

3 Bie]eckl l: Molekulamc podstarvv mechanizrrrórł, patogenezy Listcria tno-
nocytogcncs Post. Mikrobjo1 199.1.23. 85-105

4 Bi]]c J.: Epidem;ology of human listeriosis in Europe. with special refcrence to

the Swiss oulbreak. W: Foodborne LisLeriosis led. Miller A J . Smith J L ,

SorrrkutiC A. Elscvier.Amsterdam Nerł,York Oxtbrd ]990. s71-74
5 Babefl A, Hein ]. Rauch M., LehnerA. Yoon B. Coebel W, WagnerM,,.

Detcction and rliffcrcntiatiorr olListeria sp by a sirrgle reaction based rnulti-
plex PCR Appl Environ Microbiol. ]999, 65, 4688-4692

6 Conli C.. Cocolin L , Cantoni ('.. Mltnzano M.,. A RI-PCR methocl to distin-
guish Listeria monocytogene s scrovars FEMS Itrrmun Med Microbiol 1997,
]8.99-104

1 Datta A R.: Ccnc probes for Listeria llonocytogenes W: Foodborne Liste-
riosjs rcd MillcrA J, Srnith J L. Somkuti G A. Elsevier.Amsterdatrr
New York Oxford 1990. s l11-115

8 Dąblovvski W., Różycka-Kaszte}an K., Mędlala D., Skotalczak B: Occul,en-
ce ofListeria spp in vacuuttl-pac|<ed snloked flsh Fo]ia Utliv Agric Stetin
2000. 26, 23-28

9 Dttrhanl R ./., Mattingly J. M., Butnlan B T.. Robjson B l: A monoclonal
anLibody enzyme immunorrssa1, (ELISA) lbr detection of Listcria in tbods
and ellvironmellta| sampIes W: Foodborne Listeriosis. red Mi]]er A J , Snrith
.I L . SollklLti G A . Elseyier. A]xsterdam Ner,v Ybrk ()xtbrd 1990. s l05-
l09

',(.) Eric;son H., Sn]hunds:kc 2: PCR dctcctioLr of Listeria ]Iun(lc\tu_[cIle\ in

gravad' railrbotv troLL1. T],]t I Food N{jcrobioL l997, 35. 281-28,5

i Lla_yesPL.Feelle_v,LC.^Orat,esL,I1..,11elloG lV,FlenlilgD l.],j: lso|a-
tion of Lisreria !1]o11oc\togencs tloll t,ltw rrliJl< Appl Errlilon \1icrobioi

l986. _5 1 :438-4,ł0
12 Hi]] W E: The Polvmerasc chain reactiotl: applications for the detection of

tbodbonrc pathogcns Critica] Rev Food Sci Nutritiorr, t99ó, 36. l23-173
L3..Ieffers G. T., Bruce.I. L. McDonoug}l P L, Scal]ett J., Roor K. J., trllied-

nlann M.: Comparativc genetic chracterization of Listeria monocytogctle s

jsolates for human and animal ]isteriosis cascs Microbiol 200l, 147, 1095-
1104

I4 Jeyasekaran G., Karunasagar J., Karunasagar I.: Incidence oiListeria spp in
tropical fish Fclod MicrobioL l996.3l,333-340

I5 .ll'nnenan K. C., Hill W E-.: Listeria rrronocytogcncs Jineage group classillca-
tion by MAMA-PCR of the lisLeriolysin gene Cunent Microbiol 2001,43,
l29- l 33

l6 King W.. Raposa S. M., Warshaw.l. E.,,lohson A R.. Lttne D., K}inger,I. D.^

Ha]bert D. tV ;1 : C]olorimelric assay for tlre dctcctlon of Listeria using nuc-
lcic acid probcs. W: Foodborne Listeriosis led Miller A J., Smith J L,
Sonlktrtj C A , Elseviel, AmstcrdaLx New York Oxforcl 1990, s 117-124.

17 Klejn P C., Junc.la l/ K,: Sensitive detectior. of viable Listeria monocytoge-
nes by Reverse Transcription-PCR Appl Environ Microbiol 1991, 63, 444ll -

4448.
18 Kwiatek K . l|'oitoń B: Lisreria tnonocytogencs prz) czyną zakażeń pokar-

tlorł,ych u lltdzi Gosp Mięsna 1995, 5, 32-34
19 Kwjatek K,, Rola I., Rózańska 1l: Listeria monocytogenes znaczenie epi-

delniologiczrrc i epizootiologiczne Medycyna Wct 1989, 15,200-204
20 Lovett .I.: Taxonomy and general characteristic of Listeria ssp W: Foodbome

Listeriosis red Miller A J , Smith J L, Soml<uti G. A.. Elsevier, Amstcr-
dam Ner,v York Orford 1990, s 9-12

2I Manzano M.. Coctlin L , Cantoni C,, Conj G.: A rapid mcthod lor the iclen-
tification and partial serotyping ol Listeria monocytogenes in lood by PCR
and resfiiction enzymc analysis. Int. J. Food Microbiol 1998,12,201-ż12.

ż2 Manzano M., Coco]il L , Cantoni C.. Cotlli O : Detection and identification
olLisreria monocytogenes lrom rni]l< and cheese by a single-stcp PCR Mol
Biotechno]. l997, 7, 85-8E

23 Manzantl M.. Coco]ńl L, Fenoonl P, Cantoni C., Conj d.: A simple and
iast PCR protocol to detect Listeria monocytogenes lronr meat J Sci Food
Agric J997,14,25-30

21 Manzano M.. Cocolin L . l:enoolliP, Gasparhi V, i\Itrduzzi D., Cimtoni C,,
Conl G,: IdenĘfication olListerla species by a selni-netsed polyrnerase cha-
in reaction Res. Microbiol 1996,141,631-610

25 Mengaud J.. (}olLncly E., V'cente M, F., Chenevert .L, Baquero E, Perez-
Diaz .I. C.. Cossart P: ListerioIysyn O gene: role itl virulence and usc irs a
DNA probe W: Foodbome Listeriosis red Mi]ler A J , Smith J L , Somkutj
G. A., Elsevie1 Amsterdanl Nerł, York Oxford ]990. s l25- l30.

).6 Niederhauser C,. C'andrjan U., Hó/ć/ein C., Jennini M.. Btih]er H. P, Ltitlly
l: Use ofpolymcrase chain reaction lor detcction Listeria llonocytogenes in
food Appl Envjlon lVIicrobiol 1992.58, 1_564-1568

27 Pandian S,. Elnond E.: ldentifi cation of the rRNA gcncs olListeria monocy-
togenes W: Foodbotne Listeriosis. red. Mj]ler A J . Slr-rith J L, Somkuti C
A , Elscvicr, Amsterdam New York Oxford l990, s ]3l- l36.

28 Paziak-Dolnaljska D., Bogusławska E., Więcktlwska-Szakiel M., Kolłowskl
R , Róża]ska B., C]lnie]a M., Kur J., Dąbrowski W, Rudnicka Ł: E,valu-
ation ol rhe AP] test, phosphłtidylinoslstoJ-specific phospholipasc C activi-
ty and PCR lnethod in identitlcation of LisLeria ]nonocytogencs in mcat fo-
ods FEMS Microbiol Lett. l999, I1],,209-214

29 Riipals N. P. Jannes G., Hennan L M. F: lncjdence ol'Listeria spp. anc1

Listeria lnonocytogenes itl rcady-to-eat chicken and trtf](ey products dctcr-
mined by polymcr-ase chain leaction and ljne probc assay hybrydization .T.

Food Prot. ]997, 60, 54f]-550
30 Ri.lpens N. P, Vlaenynck G., Rossttu R., Hernlan L. .lannes O.: Unidenti-

fied Listeria-likc bacteria isolated from cheese Lett Appl Microbiol 1998.
21. 198-202

3I Rocottt J.. Jacquet C., Reil}y A: Epiclcrrriology of human ]isteriosis and se-
afoods. Int J Food Microbiol. 2000, Dec 20; 62. | 97

32.Ro]a .L, Kwiatek K., Wojtoń B.. Mjcha/skl ,M M: Występowanie Lis|eria
monocytogenes w mleklt surowyln i prodtrktach mlecznych Medycyna Wet
l 994, 50. 323-325.

33 Sikorskl Z. E.: Listeria monocytogenes w rvędzonych rybach Medycyna We1
lC)c)6 5) )q5-)q7

34 Wang R F. Cao W W, Cemiglia C. E: A urivcrsal protocol for PCR clctec-
tion ol 13 spccics of foodborne pathogelres in tbod J Appl Microbiol 1997,
83,12]-136

3 5 Wang R F. Cao W W, Jollnson lVI. G.: | 63 rRNA-based probe atrd polyme-
rase chain reacLion melhod to detcct Listeria moloc;rtogcnes ce]l added to

foods Appl Environ Micr-obiol. l992, 58. 2827-283L
36 Więckowska ,l,[.. Kollowskl R. Kur J.. RutJnjc,ka lł.: Zastosowanic mclod1,

PCR do wy|<l1,rł,ania Listeria nonocytogenes rł nrlel<rL Med. Dośw Mil<ro-
biol l998. _50, 25 1-257

Adres autora: dr hab. n. med. prof. US Brrgumiła Skotarczak, Al. Piastów
rłOB,71-065 Szczecin; e-mail: bogumila_skotarczak(a-.sus.łlniv.szczecin.pI


