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Methods for Sa!monel!a identification in eggs

Sumlnaty
Nutritional infections and intoxication of humans caused by Sa|monella are a becoming a problem of epi-

demic proportion in the majoritv of countries. Foodstuff of poultrv origin, particuIarly eggs, plavs a basic role
in initiating and spreading these illnesses. Trials which test the usefulness of serological methods for identif1,-
ing egg infection are justified due to the interdependence betrveen specific antibody formation of infected hens
and their hatching of eggs infected with Salmonella. Amongst the variety of avai|able serological tests, the
ELISA test is applied to identify yolk antibodies. The Agar gel precipitation test (AGP) is a serological method
that should be subjected to more detailed investigations to test its usefulness for diagnosing infections caused
b1, Salmonella. The fluorescence polarization technique appears to be a simp|e and fast method. Obviousl.v-
methods based on molecular biolog1: lr,hich make it possible to elaluate the virus genotype properties are an
alternative to thc above methods.
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Zakażenia i zatrucia p okarmow e u ludzi wywołan e
przęzpałeczki Salmonella to narastający problem epi-
demiolo giczny większo ści kraj ow świata. B ez w zglę-
du na panujące zwyczaje kulinarr.e czy żywieniowe,
zazw y czaj w sz ędz i e zasadni cząro lę w wylł,oływaniu
i rozprzestrzenianiu się tych chorób odgrywają pro-
dukty spozywcze pozyskiwane od drobiu, a szczegól-
nie jaja, Tak istotna rola jaj w epidemiologii salmo-
nelloz jest następstwem transmisji salmonelli ze stad
zarodowych i reprodukcyjnych na stadatowarowe dro-
biu, te zaś sąjednymzzasadniczych fuodeł zywności
dlaludzi. Najczęściej izolowane z jaj i odpowiedzial-
ne za większośc zachorowań ludzi jest S. Enteritidis
(Salmonella enterica subsp. Enterica serowar Enteri-
tidis) (6, |6,23,29).Ważnąrolę odgrywa takze sero-
war §. Typhimuriulł. Nie w pełni zostały wyjaśnione
dotychczas wszystkie mechanizmy przenikania salmo-
nelli z organizmu nioski do jaj.

Drogi ptzenikania pałeczek Salmonellado iai
J e dnąz głown yc h dro g p rze k a zy w ania zakażenia j e st

przenikanie salmonelli z powterzchni zakażonej sko-
rupy do wnętrza jaja. Sprzyja temu procesowi poro-
watość skorupy oraz obniżanie się temperatury jaja
w środowisku zewnętrznym, będące następstwem roż-
nicy temperatur między jajowodem a środowiskiem
zewnętrznym. Zjawisko takie obserwuje się szczegól-
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nie często lv przypadku serowarów, dla ktorych głów-
nym siedliskiem jest przewód pokarmowy, skąd sal-
monelle dostają się do kloaki i tam zanieczyszczają
skorupę jaja (28). Istotne znaczenię w zakażaniu ja1

salmonellami mogą odgrywać takze niewłaściwe wa-
runki ich magazynowania, np.: zbyt długi okres prze-
chowywania, wysoka temperatura lub wysoka wilgot-
ność w magazynie (24).

Drugim mechanizmem przekazywania salmonelli
z organizmu nioski do wnętrza jaj jest droga transo\\,a-
rialna. U zakażonych niosek pałeczkj Salmonellą mogą
umiejscawiać się w wielu narządach wewnętrznych,
między innymi w jajniku, jajowodzie otazna otrzew-
nej. ZĘchnarządolv najczęściej przenikają do rozwi-
jających się komórek jajowych. Gast i wsp. (10) izo-
lowali pałeczki Salmonella z jajntka i jajowodu od
17,0oń kur zakażonych eksperymentalnię S. Enteriti-
dis. Zalesiński i wsp. (35) w przypadku eksperymen-
talnych zakażehniosek S. Enteritidrs izolowaliz jajo-
wo du zar azek aż l 80,00ń ptaków zakażony ch. Zw r a-
ca uwagę fakt, że ci o statn i autorzy w przypadku S. ry -
phimurium nie izolowali w ogóle tego drobnoustroju
z nar ządow r o zr o dczy ch . B adaj ąc wp ływ ek sp eryme n-
talnego zakażenia paŁeczkamt S. Enteritidls niosek
i kogutów stwierdza się największąliczbę nosicieli
w narządach rozrodczych w pierwszym tygodniu po
zakażęniu. W drugim tygodniu liczba zarazkow
zmntejszała się, a poczynając od trzeciego tygodnia
już tch nie izolowano z narządów rozrodczych.
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W oparciu o dostępne piśmiennictwo, niezaleznie od
rozbiezności, jakie cechują rezultaty uzyskane przęz
r ó żny ch b adaczy, wi ększo ś ć oft zymanych wynikow
w s kazuj e, że p ałe czki S a l m o n e l l a wykazuj ą wy r ażnię
zwiększoną predyspozycję do zasiedlania narządów
układu rozrodczego. W interpretacji tych wynikow
należy jednak pamiętac, że znaczntę łatwiej jest wy-
tzolowaó te drobnoustroje znarządow układu rozrod-
c ze go niż z tnny ch nar ządów m i ąż sz owych, takic h j ak
wątroba czy śIedziona, nie mowiąc juz o jelitach lub
treści jelit. Właściwa interpretacja otrzymanych wy-
nikow badań hodowlanych jest bardzo waznym ele-
mentem o c eny ep idemiolo gicznej zai stniałej sytuacj i.
Godny podkreślenia jest także fakt, że żołtko jaja sta-
nowi doskonałe podłoże do intensywnego namnaża-
nia się salmonelli. Właściwości takich nie posiada biał-
ko jaja. To ostatnie, dzięki wysokiej zawartości lizo-
zymu, atakżę obecności konalbuminy i awidyny oraz
innemu ntżw żółtku pH, wykazuje znaczniewyższe
o d żołtka właś ciwo ś c i antyb akte ry jne (3 2, 2 5 ). Trans -

misja bakterii z organizmu nioski do komórki jajowej
dotyczy głównie S. Ęphimurium, S. Heidelberg,
S. Gallinarum-Pullorum, aniekiedy także S. Enteriti-
dis (79,22,3I,32).

Dla epidemiologii zakażęń salmonello zovłych czło-
wi eka w ażne znaczentę o dgrywa pato genno ś ó dl a pta-
ków izolowanych od nich serowarów salmonelli. Nie-
zależntę od serowarów dających u ptaków mniej lub
bardziej v,ryrażne objawy kliniczne choroby (S. Galli-
narum-Pullorum, S. Typhimurium, S. Enteritidis,
S. Berta, S. Thomson) od drobiu izoluje się wiele se-
rowarów nie dających u niosek zadnych objawoq
a jednocześnie odpowiedzialnych za wysoki odsetek
Iudzi zakażonych s almonellami. S ą to mi ędzy innymi :

S. Hadar S. Senftenberg, S. Montevideo, S. Agona,
S. Bredeney. W przypadku występowania u niosek za-
każeńtymi serowarami akcje profi l akty czne mogą być
często spóźnione z uwagi na brak objawów klinicz-
nych choroby. Rozprzestrzenianiu się tych wŁaśntę za-
każęń szczegolnie sprzyja intensywny system hodow-
li drobiu opaĘ z jednej strony na przemysłowych tech-
nologiach sztucznych lęgów z drugiej zaś - na wiel-
ko fermowym t.tczv or az wi e lko fermowej pro dukcj i j aj .

W przekazywaniu tych serowarów salmonelli na
potomstwo ogromne znaczenie odgrywa równiez trans-
owarialna transmisja zarazków zę stad zarodowych
i reprodukcyjnych na stada towarowe, a w dalszej ko-
lejności - na jaja konsumpcyjne. Sprzyja temu właś-
nie bezobjawowe nosicielstwo i długotrwałe siewstwo
tych serowarów salmonelli u ptaków nie wykazują-
cych klinic zny ch obj awów choroby.

Henzler i wsp. (16) oraz Humphrey i wsp, (18) ob-
serwując naturalny przebieg zakażęńu kur niosek sal-
monellami zauważyli, że jaja zakażonę tymt zarazka-
mi poj awiaj ą się okresowo i naj większą częstotliwość
zakażeń wykazują w początkowym okresie nieśności
stada. Odsetek zakażonychjaj nie przeWaczał zwykle

I,lYo przy liczbtę komórek salmonelli w jaju wahają-
cej sięw granicach 10. Taka ltczbazakażonych jaj oraz
stosunkowo niewielka liczba komórek bakteryjnych
występujących w zakażonych jajach powoduje, ze
pierwszoplanowa rola jaj jako żródła salmonellozy
człowieka jest w głównej mierze następstwem nieod-
powiednich warunków ich przechowywania. D oty czy
to głównie przechowywania jaj w podwyzszonej tem-
peratlrze, równej Illb zbliżonej do temperatury poko-
jowej. Ten zakres temperafury ptzy uwzględnieniu
pozostaĘch warunków panujących na skorupie jajo-
w ej b ądż wewnątrz j aj a, prowad zi do b ar dzo szybkie -
go namnozenia się pałeczek Salmonellą. Szanse na
przeżycie salmonelli w czasie obrobki jaj, w tym tak-
ze obróbki termicznej sątym większe, im większa jest
koncentracja bakterii w poszczegolnych składnikach
jaja. Najłatwiej pałeczkt Salmonella wytrzymują ob-
róbkę terrniczną jaj, jeżeli występują w dostatecznie
wysokiej koncentracji w żóhku. Tam swojąĄrwotność
zachowują po 8-minutowym gotowaniu (14).

Przy taki ch me chanizm ach pr zekazyw ania s almo -
nęIIi z organizmu nioski do jaj, a tabe warunkach,
w jakich dochodzi do ich przeżycia w jaju, istnieje
mozliwość przeniesienia zakażęnia na człowieka.
Dawka zakażającadla człowieka wynosi od 10a do 105

bakterii. Niekiedy dawka zakażającamożę byó nawet
niższa ( 10'), a w skrajnie niekorzystnych dla człowie-
ka warunkach chorobę może wywołać zaledwie 1 do
6 komórek, Zagadnienie wykrywania salmonelli w ja-
jach nabiera wyjątkowęgo znaczęnia, Wykrywanie tych
zakażęh p o l e g a na izolacj i i i dentyfi ka cjt zar azka b ądż
badaniu serologicznym pozw alaj ącym na wykrycie
swoistych przeciwciał. W ostatnich latach, analogicz-
nie jak w innych działach diagnostykimedycznej czy
weterynaryjnej, równieżw tym zakresie czynione są
próby wprowadzenia metod opartych o techniki bio-
logii molekularnej.

Metody wykrywania salmonelli w iajach
Metody serologiczn e, Zalężność pomiędzy powsta-

w ani em sp e c yfi c znych p rz e c iw ciał u zakażony ch kur
a składani e m pr zez nie j aj zanieczy szczonych p ałecz-
kamt S a l m o n e l l a uzas adni a proby te s tow ani a pr zy dat-
ności metod serologicznych do wykrywanta zakażęh
j aj . Stopień i charakter korelacj i pomiędzy wykryciem
specyficznych przeciwciał a wynikiem badania bakte-
riologicznego jaj jest waznym aspektem ustalającym
przydatno ść monitoringu serolo gi cznego w kontrolo-
waniu zakażenia jaj.

Gast i Holt (11) w badaniach nad zależnościąpo-
między poziomem przeciwciał surowiczych skierowa-
nych przectwko Salmonella Enteritidis u kur niosek
a c z ę sto ś c i ą zno s zenia pr zę z ni e j aj zakażony ch zw T o -
eili uwagę, że kury z wysokim mianem przeciwciaŁ
częściej znosiły zakażone jaja. Stosownie do tego
wysokie miano przeciwciał surowiczych u niosek moze
prze d stawi ać p o dwyz s zone ry zyko składani a pr zez nie



jaj zawierających salmonelle .Bardzo interesujące jest
takze określenie zalężności między zakażeniem jaj
pałeczkamt S alm on ell a a poziomem swoisty ch prze-
ciwciał zóhkowych w jaju. Znalęzienie precyzyjnej
odpowiedzi na to pytanie stworzyłoby możliwość.wy-
korzystania w tym celu przeciwciał żółtkowych . Zółt-
ka jaj kurzych zawterająco najmniej dwie związane
an§genowo podklasy I gG (nazywane prz e ciw ciałami
żółtkowymi IgY) pochodzące z surowicy (3,26). Jest
to jedyna klasa przeciwciał obecna w znacznych iloś-
ciach w żółtku (3). Poziom przeciwciał zółtkowych
jest wysoce zbltżony do poziomu analogtcznychprze-
ciwciał w surowicy, jednak w żołtkach osiągany jest
on dużo wolniej niz w surowicy (13, 17). NiesteĘ nie-
mozliwe jest wykrywanie IgG konwencjonalnymi
metodami serologicznymi, jak np. aglutynacją (20),
Cząsteczki IgG nazwane,,niekompletnymi aglutyni-
nami" w standardowych warunkach nie mogąwywo-
łać aglutynacji, zdolność taką posiadają immunoglo-
buliny M nazyrvane w serologii ,,kompletnymi aglu-
tyninami". Natomiast test ELISA wykrywa IgG i jest
zdolny do wykrycia tych przeciwciał nawet przy du-
żych rozcieńczęniach żółtka (20). W tym celu stoso-
wana jest pośrednia technika ELISA z użyciem zna-
kowanych antyglobulin do oznaczaniaprzectwctał (7 ,

8, 13, Z}).Przeciwciała dlapałeczek Salmonello W-
krywane są przy zastosowaniu roznych antygenow.
Mogą to byó: rzęski, fimbrie, białka błony zewnętrz-
nej oraz lipopolisacharydy (1,4, 8, 13, 15).

Naj częściej stosowany j est antygen lipopolisacha-
rydoury GPS), który warunkuje wysoką czułość tesfu.
Jego negatywną cechąjest ryzyko wystąpienia reakcji
Wzy żowy ch między serotypami S almon el l a zalicza-
nymi do r ożny ch grup s erolo giczny ch (2, 2 I). D adrast
i wsp. (7) do oznaczanlaprzeciwciałżółtkowych skie-
rowanych przeciwko Salmonella Enteritidis i Salmo-
n e l l a Ęp himur ium lżyli anty genów lip opoli s achary-
dowych oraz antygenow białkowych pochodzących
zbŁony zewnętrznej.

Wykorzystanie żóhek j ako żr ódłalgG wiĘe się z ko-
nieczno ścią uprzedniego ich oczys zczęnia (3 ). Meto-
dy słuzące temu celowi są stosunkowo proste, a po-
nadto obecnie dostępne sągotowe zestawy do oczysz-
czania żołtkowych I gG ( 3 ). F ormę monitorow anla za-
każeń stada przy uzyciu probek jaj i surowicy opisali
Nicholas i 1rndrews (20). W swoich badaniach
uwzględnili oni cztery stada, które wcześntejbyły za-
każone pałeczkami Salmonella Enteritidls. W trzech
zntchbyĘ ptaki, które pozytyrvnie reagowały w teś-
cie ELISA. Izolowano od nich także ,S. Enteritidis.
W stadach tych obserwowano też ólży odsetek jaj za-
wieraj ących przeciwc iała przeciwko S almo nell a E n-
teritidis. W jajach pochodzących od czwartego stada
nie wykrywano przeciwciał, mimo żebyĘ one obecne
w surowicy niektorych ptakow. Z żółtek jaj od żadne-
go z czterech stad nie wyizolowano pałeczek S. Ente-
ritidis. Rezultaty tych badań wykazały, że tęst ELISA

,59 (11)

może by ć używ any do wykryw ania pr ze ciw ciał pr ze -
ciwko Salmonella Enteritidis w żoŁtkachjaj pocho-
dzących od kur, które były narażonenazakażęnie.

Celem badań prowadzonychprzez Gasta i wsp. (13)
było określenie prawdopodobieństwa składania jaj
zakażony ch p ałe c zkami S a l m o n e l l a E n t e r i t i d i s pr z ez
eksp erymentalni e zakażonę ni o ski. P r akty c zna mo zl i -
wość wykorzystania w tym celu przeciwciał żółtko-
wych była o gr aniczona ich p oziomem, który p o zasto-
sowaniu minimalnych dawek zakażąących S. Enteri-
tidis pow odował mniej sze prawdopodobieństwo wy-
krycia tych przeciwciał. Ponadto zmięszantę żóŁtek
pochodzących zjaj od rożnych ptakow przed pobra-
niem reprezentatywnej próbki może potencjalnie
zmniej szy c c zuło ś c te s tów p opr zę z r o zcięhc z eni e kon -
centracj i przeciw ciał (7 ).

TestELISA możebyculżyry do wykrywaniaw żołt-
kach także przeciwciń skierowanych przeciwko innym
mikroorganizmom patogennym dla człowieka. W żóh-
kach z poj edynczych j aj, caĘ ch j aj ach lub rozcie ficzo -
nych przynajmniej 1 : 10, skierowanych przeciwko
j akimkolwiek mikroorganizmom patogennym pozw ala
-bezwtedzy o stanie zdrowotnym stada,z ktorego jaja
pochodzą identyfikować te, ktore mogąstanowić po-
tencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentow (7).

Innym odczynem serologicznym, który - jak się wy-
daje - powinien zostać poddany bardziej wszechstron-
nym badaniom co do swojej przydatności w diagnos-
tyce zakażeń jaj salmonellami, jest odczyn precypita-
cji w zelu agarowym. Adaptację tego testu (AGP) do
wykrywan ia przeciwciał skierowanych przeciwko
S. Enteritidis zgromadzonych w żołtkachjaj pocho-
dzącychodkurzakażonychĘmzarazkiemopisaliHolt
i wsp. (17). Autorzy dokonali oceny trzech testowa-
nych antygenów S. Enteritidls: rzęskowego, SEF14
(proteina fimbrialna o masie 14 kDa) oraz ekstrakfu
otrzymanego z całych komórek bakteryjnych. Anty-
gen S EF 1 4, ze w zględu na b ar dzo niską war1o ś ć w Ęm
teście, ntę znalazł zastosowania. Pozostałe dwa wy-
daj ą się warle dal s ze go z aintere s ow anta b adaczy. Ni e -

wąĘliwązaletą odczynu precypitacji w zelu agarowym
j est wyj ątkowa łatwo ś ć j e go wykonania or az dluża czy -
telno ś ć i przejrzy sto ś ć interpretacj i wynikow. Metodę
tę cechuje niska pracochłonnośó, co w konsekwencji
pozwalana wykonanie dużej ilości próbek w krotkim
czasię.D:użę znaczenie ma równiez brak koniecznoś-
ci o czy szc zani a lub r o zctęńc zani a prz e c iw c iał żóŁtko -
wych, jak np.przy teście ELISA. Jak dotychczaswadą
tej metody jest niska czlŁośó w zestawieniu z testem
mikroaglutyn acji (17 ). Obr azlją to wyniki doświad-
c zen pr ow adz onyc h na żołtkach p o c ho dz ąc ych o d kur
zakażony ch S almonell a enterica serowar Ęp himurium
oraz serowar Enteritidis. zaobserwowane rożnicę
w czułości metody w zależności od użytego antygenu
w skazuj ą zj e dnej s tro ny na koni e c zno ś ć prowa dzenia
dalszych badań, z drugiej zaś sugerują realne możIi-
wości takiego udoskonalenia metody, aby mogŁa z po-



wodzeniem być wykorzystywana w biezącej diagno-
styce rutynowej (17). Prostota i dostępność kompo-
n en tó w także pr zemaw iaj ą za pro w adzen i ęm dal s zych
prob doświadczalnych.

Technika PCR. Z caŁąpewnością alternatywą dla
testów serologicznych są metody oparte na biologii
molekularnej . Umozliwiaj ą one ocenę właściwości ge-
notypowych zarazka. Daj ą szansę bezpośredniego po-
równania izolowanych szczepów, z uwagi na fakt, że
na tym samym żelu przeprowadza się analizę wielu
izolatow równocze śnie. Spo śród genetyc znych metod
typowania wykorzystywanych w epidemiologii salmo-
nellozy wymienic należy m.in. określanie profilu plaz-
mi dowe go or az analizę chromo somalne go DNA. Nie-
wątpliwą zaletątechniki PCR jest mozliwość identy-
fikacji nawet pojedynczych drobnoustrojów. W bada-
niach tego typu jest to niewątpliwa i ogromna za7eta.

W wykrywaniu pałeczęk Salmonella w żywności
technikąPCR ocena dotychczasowych badan jest wy-
jątkowo pozyĘwna zarówno w zakresie identyfikacji
izolowanych drobnoustrojow, jak i wykrywania po-
szczegolnych zarazkow. Fluit i wsp, (9) w oparciu
o PCR przedstawili szybką metodę wykrywani a pałe -
czek Salmonella w mięsie drobiowym o stosunkowo
wysokim stopniu czułości. Technika ta znajduje za-
stosowanie równiez przy badaniu wielu innych pró-
b ek bio 1 o gi czny ch. Z p ow o dzeni em wyk orzystywana
była do badania próbek kału ptakow, skóry tkanki
mięśniowej, narządów wewnętrznych (33, 34). Czu-
łość i swoistość techniki PCP. zależy od właściwego
doboru zastosowanych w reakcji primerów. Badania
mające na celu dostosowanie techniki PCR do wykry-
wania salmonelli w jajach podjęli Woodward i Kir-
wan (34).Ich celembyła amplifikacja sekwencji genu
sefA. Probki jajprzygotowano w oparciu o wcześniej-
sze doświadczenia de Louvois przeprowadzone na
początku lat dziewięćdziesiątych, które polegały na
tym, że jaja zakażano wcześniej ustaloną liczbąbak-
terii (,§. Enteritidis), a następnie homogenizowano (34).
W badaniach użyłvano homogenafu z samej zawartoś-
ci jaj oraz z zawartości jaj wraz ze skorupą i błonami
p o ds korup o lvymi. Te dwa w ar ianĘ pr zy j ęto ze w zglę-
du na możliwośó występowania bakterii w różnych ele-
mentach j aj a, jak też na powierzchni skorupy, uwzględ-
ni ono także zdolno ś ć przenikani a b akter ll ptzez p ory
w skorupie.Przed wykonaniem reakcji PCR zastoso-
wano procedurę przednamnażania w zbuforowanej
wodzie peptonowej ptzez 5 i 16 godzin. Zabiegten
istotnie podnosił poziom detekcji mikroorganizmów
w badanym materiale (9). We wszystkich próbach
znacznte lepsze efekty amplifikacji uzyskiwano po 16
godzinach przednamn ażania. Po 5 - godzinnej inkuba-
cji efekt amplifikacji był zdecydowanie niewystarcza-
jący. Zastosowana technika pozwoliła autorom ustalić
zanieczyszczenie jaj z dokładnościąw przyblizeniu do
4 komórek bakteryjnych S. Enteritidis. Ci sami bada-
cze zastosowali równiez technikę PCR do badania jaj

pochodzących z handlu detalicznego. Wyniki badań
wykazaŁy, że I na250 jaj trafiających do konsumenta
było zakażone pałeczkami Sąlmonella (34). Te szyb-
kie i wysoc e czllłe testy są na tyle złożone, że mogą
być wykonywane jedlmie w laboratoriach wysoce spe-
cjalistycznych, a tojak narazię skutecznie ogranicza
ich pr zy datno ś ć i zakre s zasto s owan ta pr akty czne go.

Immunofluorescencja. Nieco odmienne spojrzenie
na problem diagnostyki salmonellozy drobiu, w tym
takze celowości badania jaj w tym kierunku oraz do-
boru najbardziej właściwychiprzydatnych do tego me-
tod diagnostycznych przedstawiają Gast i wsp. (12)
w badaniach opublikowanych w biezącym roku. Au-
torzy ci wskazują na fakt, żebadanie jaj na obecność
salmonelli nie tylko wykrywa ewentualne zakażone
jaja, ale jest doskonaĘm testem monitorującym stada
drobiu, pozwalającym uniknąć szeregu zjawisk nega-
tywnych, j akie towar zy sząpobieraniu innych rodza-
jow probek, jak chociażby zagrożenie biobezpieczeń-
stwa stada, stres czy też wysiłek obsfugi. W tym kon-
tekście celowość badania monitoringowego jaj jest
poza dyskusją. Problemem otwartym jest zastosowa-
nie takich metod badawczych, które sprostają rygo-
rom swoistości i czułości z jednej strony, z drugtej zaś
przystępności i łatwości wykonania. Gast i wsp. (12)
sugerują ze takim testem mógłby być test fluorescen-
cji p olary zacyj nej . W b adani ach z ołtek p o cho dzących
z jaj od kur eksperymęntalnie zakażonych S. Enteriti-
di s i S. Ę p himu r iulz fl uore s c encj a polary zacy jna oka-
zała sięmetodą prostą szybką i alternatywną do ko-
mercyjnych metod serologicznych. Jedyną cechą ne-
gatywnąbyły reakcje l<rzyżowe z żółtkami jaj pocho-
dzącymi od kur zakażonych eksperymentalnie S, ry-

p himurium. Jednakże konfrontacj a tesfu fl uore scen cyj -
nego z testem ELISA wykonywanym z antygenem
rzęskowym nie wykazała istotnej odmienności w róz-
nicowaniu zakażęń S. Enteritidis i ^S, Ęphimurium.
Mając na uwadze wyniki wcześniejszychbadań do-
wo dząc e i stn i ej ąc ej wy r ażnej w sp ółzależno ś c i mi ędzy
wykrywaniem specyfi c zny chprzeciwciał zółtkowych
a izolacją salmonelli z kahl, tkanek i jaj, praca nad
możliwością powszechnego wyko rzy stania monitorin-
gowego badania jaj w programach profilaktyki salmo-
nelloz ludzi jest ze wszech miar poządana. Przema-
wia zatym caĘ szeręg przęsłanek merytory cznych, or-
ganlzacy jny ch i te chn i c zny ch.

piśmiennictwo:

I.Buq, M. F D, Hui,s in't Velcl J. H. J.: Altemative antigcns reduce cross-

rcactions itr an ELISA lor dctection of Salr-nonella entcritidi§ ill potllh,y J. Appl.
Bactcriol l99_], 74, 213-247

2 Barn;l P ,,ł : Scrological tliagnosis ol'Saltlonella serolype cnteritidis infec-

tions in poultly by ELISA and other tcsts Int J Food Micrtrbiol.. l994. 2l.
5 5 -68.

3 Bollell L S., Crov,ley A, Stotlilski C , Huu J.,. Arrtibody ptclduction itr rab-

bits and chjckens immtlnizcd with bullan Ig(i A corrrparisor-r ol titre and

ayidity developrnent in rabbit serulll. clrickcn serutrr and egg 1,olk using three

clilfbrent ad.juvirtrts J lnlllrut-tol. Methods. l996, ]9l, ll3-|20



4 Chart H., Rtl-*e B, Baskerville A, Httmprey I J.: Serological response of
chickens to Salmonella enteritidis infection Epidemiol Tnfect. 1990, 104,
63-7 1

5 CohenN. D, WallisD E,NeibergsH. L,McElroyA P., McGrutlerE D,
Deloach J. R, Corrier D E , Hargis B M: Comparison of the polymerase
chain reactiot,l using genus specific oligonucleotide priners and microbio-
logic culture for the detection of Salmonella in drag swabs from poultry
houses Poultry Sci l994, 13, l216-128l

6 Cowden J. M., Chisholm D, O'Mahony M.. Lynch D.: Two outbrcaks of
Salnlonella enteritidis phage type 4 infection associated with the consulnp-
tion ol lresh shell-egg products Epidem Infect l 989, t03, 47-50

7 Dadrast H., Hesketh R , Tay,\or D -I.: Egg yolk antibody detection in idcnti_
fication olsalmonella infected poultry Vet Rec 1990, ]26,219-220

8 De,widt M., Ducatelle R , Haesebrouck F., De Groot P A, Verlinden M.,
Ll/ijflbls R , Hinton M., Bale J. A, Allen Ł lM: Detection of antibodies to
Salmonella enteritidis in sera and yolks ftom erpelimentally and naturally
infected chickens Vet. Rec l996, l38, 723-226

9 Fluit A C , Widjoloatmodjo M. N,, Bor A T., Torensma R , VerhoeJ J.:Rapid
detection of salmonellae in poultry with lhe magnetic immuno-polymerase
chain ręaction assay Appl Environ. Microbiol 1993, 59, 1342-1346

10 Gast R K., Beard C I/.: Isolation of Salnonclla enteritidis from intemal
organs olerperimentally infected hens Avian Dis. 1990, 34, 991-993

11.Gasl R K., Holt P.,S.: The relationship betrł,een the magnitude olthe specific
antibody response to experimental Salmone]]a enteritidis inlection in laying
hens and their production of contaminated eggs Avian Dis 2001, 45,
425-431

12 Ga.st R K., Nasir M. S., Jolley M E, Holt P S, Stone 11, D: Detection of
experimental Salmonella enteritidis and S typhimurium infections in 1aying
hens by fluorescence polarization assay lor egg yolk antibodies Poultry Sci.
2002,81, l128_1l31

13 Gast R K., Porter R E , Holt P S.: Assessing the sensitivity of egg yolk
antibody testing for detecti ng Salmonella enteritidis infcctions in laylng hens
Poultry Sci 1991, 16, 798-801

14 Gonera E.: Salmonellozy w 1997 roku Przeg Epid l999, 53, 83-85.
15 Hassan J. O, Barrow P. A, Mockett A P, Mcleod S.:Antibody response to

experimental Salmone]la typhimurium infection in chickens measured by
ELISA Vet.Rec 1990, 126,519-522

16.Henzl.er D J., Ebel E, Sanders J., Kradel D, Mason 1: Salmone]]a enteri-
tidis in eggs lrom cotnercial chicken layer flocks implicated in human out-
breaks. Avian Dis. l994. 38. 37-43

1] Holt P. S., Stone H. D , Gast R K,, Greene C ł : Application of the agar gel
precipitin test to detect antibodies to Sa]mone]la enterica serovar Enteritidis
in serum and egg yolks liom inlectedhens. Poultry Sci 2000, 79, lż46-1ż50

18.Humphrey T. J., Baskeruille A , Mawer S , Rowe B , Hopper,S: Salmonel]a
enteritidis phage type 4 from the contents ofintact eggs: a study involving
narurally infected hens. Epidenr Infect. l989, l03, 4l5-,ł18

19 Keller L H., SchiJferl.i D M., Benson C. E , A,slam S., Eckroade R J.: Inva-
sion olchicken reproductive tissues and forming eggs is not unique to Sal-
monella enteritidis. Avian Dis, 1997, 4l,535-539

20 NicholasR A J.,Andrelts S,J.:Detectionof antibodytoSalmonellaenteriti-
dis and S typhimuriumin the yolk ofhens' eggs Vet Rec l99l, ] 28, 98-100

21.Nicholas R A J., CullenG l : Development and application ofan ELISA
for detecting antibodies to Salmonel]a entetitidis in chicken tlocks Vet Rec
1991a, 128,71-76.

22.Poppe C, Duncan C L, Mazzocccl l: Sa]lnonella contamination of hat-
ching and table eggs: a comparison Can. J Vet Res l99E, 62, 191.

23 . PrzyĘ,lska A : Ogniska zbiorowych zatrlć i zakażeń pokarrrrowych o etiologii
bakteryjnej w Po]sce \Ą, latach l 990-1996 Przeg Epid ] 998, 52, 269-211.

24 Radkowski M.: Przenikanie pałeczek Salrrronella przez skonrpę do wnętrza
jaj. Medycyna Wet 1996, 52, 109-110

25 Radkoly,ski M.: Przeżywalność pałeczek SalmonelJa w jajaclr Medycyna Wet.
1995,51,507-509.

26 Rose M. E , Orlans E , Btł|ress N.: lmmunogJobulin classes in the hen's egg:

their segregation in yolk and white. Eur J. Immunol. I974,4,521-523.
2] Sarlin L L, Barnllart E T., Moore R W, Corrier D E, Stanker L H.,

Hargis B M.: Comparison of enrichment methods for recovery and chick
infectivity ofchloline-injured Sa]monella enteritidis J. Food Prot 1998, 6l,
1 504- 1 506

28.Schoeni J. L, Glas,s K A, Mc DermottJ. L, WongA C. L.: Gtowth and
penetration of Salmonel]a enteritidis, Salmonella heidelberg and SalmoneIla
typhimurium in eggs. Int .I Food Microbiol 1995, 24, 385-389.

29.Stevens A, Joseph C., Brttce J., Fenton D , Omahony M., Cunnin.gham D ,

O'Connor B , Rowe B: A large outbreak of Salmonella enteritidis phage tlpe 4
associated with eggs from ovcrscas. Epidem. lnfect 1989, l03,425-428

30.Stone G C , Oberst R D , Hal,s M. P, McVey S., Chengappa M. M.: Detęc-
tion ofSalmonella serovars from clinical samples by enrichment broth culti-
vation-PCR procedure J Clin Microbiol. 1994, 32,1]42-1749

3l Suzttki S: Pathogenicity of Salrrronella enteritidis in poultry Int. J Food
Microbiol. ]99.ł, 21, 89-93

32 Timoney J. F, Shivaprasad H. L, Baker R C., Rowe B: Egg transmission
after inf'ection of hens with Salmonella enteritidis phage type 4. Vet Rec
1989, 125, 600-601.

33 Tuchili L M , Kodama H., Intmoto Y, Mukamoto M., Fukata T., Baba T.:

Detection of Sa]lnonella gallinarum and S typhimurium DNA in experimen-
ta'l1y infected chicks by polymcrase chain reaction J. Vet Med Sci 1995,
57, 59-63

34 l|oodward M. J , Kinvan S E S.: Detection of Salmonella enteritidis in eggs
by thepolymerase chain reaction Vet Rec 1996, 138, 411-4l3

35.Zale.siński A , Mazttrkielutcz M., Molenda J., Wie]iczko A , Molenda O :No-
sicielstwo j siewstwo Salmonella typhimurium u eksperymentalnie zakażo-
nych kur niosek. Medycyna Wet l990, 46,234-238

Adres Autora: prof. zw, dr hab, Jerzy Rzedzicki, ul. Akademicka 12,
20-033 Lublin

STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii w sierpniu 2003 r.-)

1. BSE - stwierdzono w 2 województwach: małopolskim (1-1) i mazowieckim (1-1).
2. WŚciekllzna zwierząt domowych - wystąpiła w 4 wojewodztwach: lubelskim (2-2), pod-

laskim (1-4), świętokrzyskim (2-2),warmińsko-mazurskim (2-3). Zanotowano ją u 4 kotów,
2 psow i 5 sztuk bydła.

3. WŚciek!izna zwierząt dzikich - wystąpiła w 5 województwach: mazowieckim (2-2), pod-
karpackim (1-1), podlaskim (1-1), warmińsko-mazurskim (3-3), wielkopolskim (7-13).Zano-
towano ją u 15 lisow, 3 nietoperzy, 1 jenota i 1 1eża,

4.Zgnilec amerykański pszczół-wystąpiłw4województwach: małopolskim (1-1), podkar-
packim (1-1 ), podlaskim (1-1 ) i zachodniopomorskim (1-2).

*)W nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym


