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0cculrence of SalmoneIla spp, in chicken Galcasses
Summary

The aim of this study was to determine the occurrence of Salmonella spp. in chicken carcasses. The investiga-
tions were carried out on 60 samples of chicken carcasses derived from a local market. Isolation of bacteria was
carried out according to Polish microbiological norms with the modification of a pre-enrichment step. The
whole carcass was treated as a sample. Incubated lbr 4 hours in Buffered Peptone Water (BPW), the carcass was
then removed and the incubation of Bpw was continued for 16 hours.

Salmonella spp. was isolated from 33 chicken carcasses (55%). Among them, the most numerous serotype was
S. Enteritidis, isolated from 16 samples. Strains of Salmonella reacting with serum anti CO were isolated from
l4 carcasses and S. Typhimurium was isolated from 3 of them. DifTerences in biochemical activity of the isolated
strains lvere determined in 4 of the 22 conducted biochemical tests. Difl'erences were observed in the abiliĘ to
produce arginine dihydrolase (ADH), citrate utilisation (CIT) and fermentation of inositol and melibiose. The
use of a whole carcass as a sample enabled the detection of a higher rate of Salmonella spp. contamination. It was
also confirmed that S. Enteritidis was the predominant serotype of Salmonella in poultry meat and its products.
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W ostatnjclr lataclr nrltolvany.jcst stały r,ł,zrost spozy-
cia lnięsa drobiorvegcl ijego przetworów. W ol<resie dzie-
sięciolęcia lq84-1994 produkcja nlięsa drobiowego na
świecie zlviększyła się o 720ń stanorviąc w, śrł,iatowyll-1
obrocie i handlu mięsenr trlrawie 289,6. przewyższaiąc
znacznie obrot rł,ołowiną i cielęciną (24,8%). plasirjąc
się za wieprzowiną (38,9%) (12).

W 2000 r. w Polscc poddano Lrbtljorł,i pod nadzoten-t
1yętę:rynaryjnym ponad 340 mln kLtrcząt rzeżnych i po-
nacl l ] mln kttr. Odsetclr tuszek kurcząt uznanyclr zanle-
zdatne do spozycia rv,vllosił 0.4596, a kur 1.1 39ó. Głow-
nyn)| przyczynami konfiskat byłv: wychudzenie, niedo-
stateczne ivykrwawienie i lł,odnica. W sporadycznyc|r
przypadkach, u 0,003% lladanych l<ur i 0,00019/o kurczaJ
plzycz\Ilą konfiskat była salrnoItelloza (l2). Jednakze
drób pozostaje glórł,rll,rl źródłetl i rezerwltarern pałe-
czek Salmonellu (l0. l _5. l7). WcdłLrg danych z 1999 r..

uzysl<anych z regionalnyclt wcterylaryjnych laborato-
riów diagnostycznych, obecność tych bakterii str.vierdzo-
no lJ .39/o badanego drobiu" Dominującvtrri serowaratni
były §. Enteritidis (-53,30ló) i §. [1,phimttrium (10,6%)
( 1 0), Obecn ośó zarazkclw st\^rarza poterlcjalne ryzyko za-
nieczyszczenia nimi podczas proccsów uboju i przetlvór-
stwa zarówno tuszek drobior,r,vch,.jak i produktow dro-
biowych przczlac,zonych do spozycia przez człowieka.
Do kontanrinacji rnięsa drobrowego pałeczkami SttLnul-
ltella dochodzi na drodze tzw. zarlieczysz,czeń krzyżo-
wych, czelllu sprzy,ja lviele operacji techno|ogicznych
stoso\Ą/anych,w rzężniaclr drobitr (na przykład oparza-
nic, patroszenie lrrb irllersr,jne schładzanie tuszek).

Według clanyclr piśrniennictrł,a. obecnośc pałeczek
Sulnnnella lv produktach drobiowvch rł,ynosi od kilkLr

do kill<udziesięciu procent badanych probek (4, 5,8, 16,
18). Capita i wsp. (7) stwierdzili obecnośc pałeczek Sal-
mollella w'750ń badanych tuszek kurcząt pochodzących
ze sptzedaży detalicznej (supermarketów) w Hiszpanii.
Podobne badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii
wykazały obecność pałeczek Salmonella w ż9oń, a w
Albanii u, 6,5%o badanych produktow drobiowych (5, 9).
W badaniach wykonanych w ZHW w Warszawie stwier-
dzon o zaniec zy,sz,czen i e tu szek kurczal p ochodzenia kra-
jowcgo na poziomie 16j% (16).

R ożn i ce r,łyni l< órł, otrzy-nanych przez r ożny ch autorów
powodor,vane są prawdopodobnie, poza stopniem zanie-
czyszcz,enia probek, także ich ltczbąoraz sposobem po-
bierania (wymazy. skrawki rnięsa czy wypłukiwanie).

Celem badań było określenie częstotliwości występo-
wania pałeczek Salmonella w tuszkach kurczal rzeżnych,
w oparciu o zmodyfikowanąmetodę badań. W badaniach
tyclr procesowi przednamnażania poddawano całe tusz-
ki drobiowe.

Mateilał imetody
Matcriał do badań stanowiło 60 tuszck kurcząt pochodzą-

cych ze sprzedażv detalicznej z terenu Wrocławia. Badania
przeprowadzotro w okresie od grudnia 2002 r. do lutego 2003 r,

Wyk rywanic pałeczek S ct l t n o n e l l a przepr ow adzano zgod-
nie z Polską Nort-tlą (PN-A-82055-8) (2), modyfikuja.c etap
przedtratnnazania. Próbką do badań była cała tuszka, którą
ilrklrborvano w btrforowancj wodzie peptonowej (BWP)
w telT,lp. 37"C przez 4 h. Po tym czasie tuszkę wyjmowano,
kontylurLjąc inkubację BWP przez kolejne l6 h. W następ-
nyl etapie nalnllażania selektywnego 0,1 i l0 ml uzyskanej
hod ow l i posi ervano odporł,i cdn i o do podłoza Rappaporla-Vas-
siliadisa (RV) i podłoża z kwaśnyrn seleninem sodowym
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i cystyną (SC) i inkubowano odpowiednio w temp. 42oC
i 3]"C zgodnic z zalęceniami nonny. Następnie z tych podło-
ży dokonyrvano przesiewu na stałe podłoza różnicujące: agar
z czerwieniąfenolową i brylantową (BGA) oraz agar z ksylo-
zą,lizyną i dezoksycholanem (XLD). W celu identyfikacji
serowaru i typu biochetnicznego 5 charakterystycznych kolo-
nii namnazano na agarze z krwią, które badano w teście aglu-
tynacji szkiełkowej z surowicalni przeciw antygenon] soma-
tycznyrrr oraz rzęskowyrn pałeczck Sąlmonella. Właściwości
biocherniczne wyosobnionvch szczepów określano posługu-
jap się zestawem API 20 E, firnry bioMerieux i komputero-
wym systemenr diagnosty aznym APl-Lab+,

Wyniki i omówienie
Obecność pałeczek SalmonelLa stwierdzono w 33 tusz-

kach brojlerów kurzych, co odpowiada 550ń badanych
próbek. Najczęściej reprezentowanym serowarem była
S. E nt eritidls, ktorą wyizolowano z 7 6 tuszęk. W l 4 tusz-
kach stwierdzono szczepy reagujące z surowicą anty CO,
które nie aglutynowały z posiadanymi surowicami dla
faz: swoistej i nieswoistej antygenów rzęskowych. Unie-
mozliwiło to ich bardziej szczegółową klasyfikację.
Najmniej licznie reprezentowane były szczepy S. Tvphi-
mlłritml,które stwierdzono w 3 tuszkach (ryc. 1), W zad-
nej z badanych tuszek nie stwierdzono kontaminacji za-
razkami za7iczanymi do róznych grup serologicznych
a prawdopodobnie także serowarów.Pałeczki z grup DO,
CO i BO stanowiły odpowiedni o 49oń, 42% i 90ń wśród
ogółu szczepów Salmo nellcl.

Właściwości biochemiczne wyosobnionych szczepów
potwierdziły ich przynaleznośc do rodzaju Salnlonella.
Wszystkie szczepy utylizowały lizynę (LDC), ornitynę
(ODC), produkowały siarkowodór (H,S), utleniały man-
nitol i fermentowały glukozę. sorbitol, ramnozę, arabi-
nozę oraz redukowały azotany. Zaden z nlch natomiast
nie produkował B-galaktozydazy (ONPG), uTeazy (URE),
dezaminazy tryptofanowej (TDA), indolu (IND), aceto-
iny (VP), żelatyny (GEL), nie fermentowały one sacha-
rozy, arjygdaliny i nie wytwarzały oksydazy. Różnice
cech bioch ernicznych doty czyły zdoln o ś ci wykorzysta-
nia 4 z ż2 badanych substratów (tab. 1). Nalezały do
nich: zdolność produkcji dihydrolazy argininy (ADH),
tltylizacji cytrynianu j ako żródła węgla (ClT), fennenta-
'cji inozytolu i melibiozy. Róznice te stwierdzono mię-
dzy szczepami za7iczanymi do grup serologicznych CO
iDO, które różnlła zdolność fermentacji inozytolu, wy-
stępująca u większości szczepów z grupy CO (92,60^),
a której pozbawione były niemal wszystkie szczepy
S. Enteritidis (tab. l).Pozatym wśród szczepów należą-
cych do grup CO i serowaru S. Enteritidis obserwowano
niewielkie zróżnicowanie profili biochemiczrrych. Po-
łowa szczepów z grupy CO reprezentowała identyczne
cechy biocherniczne, a mianowicie: nię rozkładały argi-
niny i rnelibiozy, utylizując cytryniany i inozytol. Pozo-
stałe różniły się zdolnością wykorzystania tych substra-
tów. Wśród szczepów S. Enteritidis wyrózniono dwa do-
minujące profile biochemiczne (po 6 szczepów) różnia;
ce się aktyrvnością w stosunku do argininy i cytrynia-
nów. Analiza właściwości biochemicznych wyosobnio-
nych szczepów wskazuj e na zbliżony profil ich aktyw-
ności biochemicznej i użyteczność kornputerowego sys-
temu diagnostycznego w identyfi ka ilt zarazka.
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Ryc. 1. Liczba tuszek brojlerów kurzych, z których wyizolo-
wano pałeczki Salmon ella

Wyniki badań własnych wskazują na znacznie więk-
sze zanieczy szczenie tuszek drobiowych pałeczkami
Salnlonella niż wykazane przez innych polskich auto-
row ( l 3, 16, l 9). W badaniach przeprowadzonych lv la-
tach 1988- 1995 w ZHW w Warszawie zarazki te stwier-
dzono w 16,5oń badanych probek, ktorymi były skrawki
mięsa iwymazy zpowierzchni tuszek brojlerów kurzych
(16). Badania Mikołajczyk i Radkowskiego (l3) prze-
prowadzone w l999 r. wykazały podobny stopień zanie-
czy szczenia (1 3%) schłodzonych tuszek kurcząt. Podob-
ne wyniki uzyskano w przeprowadzonychw 1994 r.ba-
dan i ach bakteri olo g iczny ch mięsa drobi owe go odko st-
nionego mechanicznie oraz tuszek drobiowych, które
wykazały obecność pałeczek Salmonella odpowiednio

Tab, 1. Właściwości biochemiczne wyizolowanych pałeczek
Sąlmonella na podstawie API 20 E firmy bioMórieux
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w I2o^ I5,4o/o próbek (l9). W badaniach własnych, gdzie
jako próbek uzyto pochodzagychze sprzedaży deta|icz-
nej całych tuszek kurcząt, aż w 55oń stwierdzono pa-
łeczki Salmonella. O tym, że zanieczyszczenię to moze
by c znaczne, świadczą wyn i ki badań przeprowadzonych
rv Hiszpanii i Niemczech, w których stwierdzono pa-
łeczki Salmonella w 7 5Yo próbek, którymi były wycinki
m i ęs a w r az ze skórą (7, 1 8). Znacznie m n iej izo7acli uzy s -
kano w badaniach przeprowadzonych w latach l998-
-2000 w Wielkiej Brytanii. Wykazano w nich obecność
pałeczek Sallnonella w ż5oń badanych tuszek, ale i w
tym przypadku autorzy podkreślają, że izolowano je
znacznrc częściej z próbek zawierających skórę aniżeli
z uzyskanych metodąw,ypłukiwań tuszki (l1).

Uzyskiwane wyniki zależązatem od rodzaju próbek
użytych do badań. Pałeczki Salmonella częściej wyosob-
niane są z próbek zawierających zarówno mięśnie, jak
i skórę. Pot,,vierdzaj ąto także badania własne, w których
posiewy całej tuszki jako jednorodnej próbki umozliwi-
Ę wykrycie znacznie większego odsetka kontaminacji
niż to miało miejsce w badaniach innych autorów pol-
skich. Przeprowadzone badania potwierd zają także do-
minacj ę .§. E nt er t i d i s wśród pałeczek S a l m o n e l l a stwi er-
dzanych w mięsie drobiu i jego przetworach ('7,13,16).

Oczywiście, przeprowadzone badania nie dają odpo-
wiedzi na pytanie, gdzie, na jakim etapie procesu pro-
dukcji lub dystrybucji nastąpiło zanieczyszczenie pro-
dr.rktu. Niemniej produkt znajdujący się w sprzedazy,
docierający bezpośrednio do konsumenta, w wysokim
o dsetk rr zanteczy szczony był salmonell am i.

Wysokie zanieczy szczenie tuszek kurcząt pałeczkami
S a l n t o n e l l a zwiększa potencj alną możliwośc zatruc ia po-
katmowego ludzi. W Polsce, w latach l993-1998, bak-
terie te były przyczyną84,5%o wszystkich zatnlĆ pokar-
mowyclr. Głównie, bo az w 39,7o/oprzypadkóą Żródłem
zarazka były ciastka i lody produkowane z dodatkiem
jaj, a mięso drobiowe i jego przetwory spowodowały
1,3% infekcji. W wymienionym okresie pałeczki Sal-
m o n e l l a były dom i nuj a§ ąpr zy c zy ną zatr uć p okarm owyc h
tal<ze w innych krajach, jak np.: w Niemczech (13,2oń),
Francj i ('7 I ,l%) czy w Hiszpanii (49 ,6%). Zatrucla wy-
wołane w tych krajach spozyciem mięsa drobiowego ije-
go plzetworów, wynosiły odpowiednio: 3,2o^, 5,3o^
i 6,4oń (3). Zarówno w Polsce, jak i w wymienionych
państwach, atakże w USA w ostatnim dwudziestoleciu
głownyrn powodem zatruć była S. entericct subsp. ellte-
l,ica serowar Enteritidis (1, 3).

Pomimo częstej obecności pałeczek Salmonella w tusz-
kach, mięso drobiowe i jego produkty nie są głównąprzy-
czynązatrlć pokarmowych ludzi. Powodem takiego sta-
nll rzeczy jest z pewnością poddawanie tuszek skutecz-
nym zabiegom termicznym, Skuteczności tej sprzyja
zapewne mała liczba pałeczek Salmonellu. wynosząca
od 1 do 30 komórek zarazka w 100 g probki. Nalezy
jednak pamiętac, ze stwierdzono rowniez przypadki, kie-
dy liczebność ta osiągała l0a jtk/l00 g skory brojlerow
( l7). Warunkiem wystąpienia zatrucia pokannowego jest
inwazja i natnnozenie się zarazkow w błonie ślLrzowej
jelit. Wielkość dawki infekcyjnej jest zróznicowana i za-
lezy od zjadliwości zatazka, asortymentu zywności oraz

statusu immunologicznego organizmu. Na ogół jednak
przyjmuje się, ze do rozwoju zakażenia dochodzi po spo-
życiu żywności zawierajapej nie mniej niz 10] komórek
patogennego szczepu w l g produktu (6). Oczyr,viście,
u ludzi z osłabionąodpornościądawki te mogąbyć znacz-
nie nizsze i znane są przypadki, kiedy chorobę wywoła-
ło spozycie sera zawierajapego l komórkę S. Ęphimu-
riumtypu fagowego 10 (l4). Nalezy także zdawać sobie
sprawę, ze nawet obecność niewielkiej liczby pałeczek
Salmonella w tuszkach drobiowych sprzyja ich przedo-
stawaniu się do pomieszczeń kuchennych, co przy nie-
przestrzeganiu zasad higieny powoduje zanieczysz-
czanię innych produktów zywnościowych, często juz
przygotowanych do bezpośredniego spozycia. Potwier-
dzeniem tej hipotezy jest fakt, że żródłem większości
zatruć pokarmowych jest zywność przygotowywana
w gospodarstwach domowych (1, 3). Z tych powodów
istotne znaczenie ma monitorowanie zarazka w środo-
wisku, w tym także jego obecności w surowcach i pro-
duktac h zywno śc i ow y ch, dla p o znania r zeczywi stej skal i
zagr ożeń wynikaj ących z j ego środowi skowej dystrybucj i.

piśmiennictwo
1 Anon : CDC Surr eillance for foodborne-discase outbreaks United States l 99]-

-l997. MM\\iR 2000.49 (ssol). 1-5l
2 ,1non: Polska Nolllla (PN)-A-82055-8. Miqso i przetrvory nrięsne. Badania nli-

krobioJogJcznc WykrywanJeobccnościpałcczekzrodzajuSalnroneJla PKN,Wal-
szarva l 99zł

3 ,1non.: WHO SurvelLlancc Programtne fbr Control of Foodborne lnfections aLld
lllttlrications in Ertropc. Serenth Rcport l993-1998 Federa| lnstitute for HcaIth
Protcction of Colrsunlers and Vetcrinarv Mcdicine (BgVV). Berlin 200l

1 ,1illun.,| P., Rlu C , Stlttstt,J , Peixe L. Pesluna,\ł: lncidence oiSalnrolle]]a tiorl
pouItry products tuld thcil srrsceptibility to antilnicrobial ageLrts lnt J Food Mi-
clobiol 2003. 82. 97- ]()_j

5 Beli E Duruktt E , Tęlo,1 : Salmone|]a serotvpes isolated fronl chicken tncat in
Albania lnt. J Food Microbiol.200l. 7l. 263-266.

6 Bnun F. L , Funalli ,V[. ,l., Rientttnn //.: Sallnonella int'cctions. [rv:] Food-borne
lntictions and Intoxications Acadellic Press. Nclv York l 979. 73-130

1 C'upiltl R, /1]\,are:-Asr0l,gu ,\l.,.4lonso-('ullejtl C, Moretto B, Gart,ia-Fernun-
/e-- ^1,/ : Occuretrcc of Sa]nlone]lac in retai] chickcn calcasscs anc] tlreir plodLlct\
in Spain Int .] Food Microbiol 200_]. 8 l. I ó9- l 73

8 Chlng }itnHce, C'lung )1 H: Prevelancc ol Sa]monella spp in poultry bloilcrs
and shcIl eegs in Korca .l Fotld Prot. 2000. 63.655-ó5ti

9 Hat risotl LL. 1 , Gt i//itll C' .l . Tennanl D , Pcteń A C: ]ncidence ofCampylobac-
ter and Sa]moneL]a isolatec] fiorl rctai] chicketl alld associated packaging in SoutJr
Wales Lctt Appl Micrcbiol 200l, _]3.450-45,ł

10 Hos:olrki A , W'asl l D : Sł]LloncLla serovars tbund in anirrlals and feedins stult\
in 200l irnd their anrinlicrobial resistance Bull \tt lrrst. Prtlatly 2002.46.
l65_178

ll ,lorgcnsenE,Buile.lR,Ll'illiantS.,Hcntlar.sonP.,HhreingD,BoltonF.,Frosl J.,
Ll'unl l, , /lunphrel l: Prcvc]ance ald llullbers of Salmonel]a and CampyJobac-
ter spp on rau,, u,hole chickens ilr re]atiorl to sampling nrcthods Int I Food
Mictobiol 2002, 76, ] _5 l - l6.1

12 Lis H: Wyniki badania dlobirr rzeżlego u, PoIsce rr,2000 r Nlcdycyna \\'ct 2002.
58. ll]_LL3

13.,lIikolulclk ,1 , Ruilkllr.ski ,V: Salmonella spp. on chicken cilIcJsses in proces-
sing plants in Poland J Food Prot 2002, 65, l115-1119

]1 Mr.lletlduJ.,Mulic,lli A:SaIlnonc]ległówni1 przyczynązatrućpokarllouyclr Zy-
cie Wet 200]. 78. l05-109

)5 Ro,: P,DhillonA ,S,LaucrntunL II ,ShohL,rgD,BandliD,Johnsrn S:ResLrlts
ofSłlnloncllaspp isolationtiornpouJłryprodLtcts-poultryclrvirontnent.andothcr
clraractcl istics_ A ian Dis. )0l)2. 46. 11-21

)6 ktl icku-Lli,:oselr K ,,\,hliuk T :Zaaieczysl.czenie pałeczkami SalmoneL|a tuszck
j cIenlentóu, ,1,-o516y,ych Zycie \tt 2000, 75, 323-3]6

I'7 L'rud:ilislri .L: Drób l zeźny l prodrrkty drobiowe jako lezcru/Llżlr pałeczek Salmo-
neLIa Mat ogóLltopolskiej sesjJ naukowej pt : Paleczki SaJlnoneIIau,paszach i sal-
molreIltlz;, u zrvierząt Giżycko 1]-l] urzesień l997 l

18.1l'ichntltln-Shluer H, Ellctbxlek L, Delhetk F., For,rlcr.S, Frlcs R, Lhtut-
tttttltt |,L, Helntulh R. ,\Iathtler [; : Vorkollltlen ron Saltnonellen bci deutsclrelr
Nutzgcl'lLigeL ulrd GelliigeJt'Jcisch Crossc lldhnchetlruast LLnd Schlachrber icbc
Flcischwirtschali 200l. łi ]. 83-87

l9 ttrililoli IJ , Rózuńskct 1,1 , Rtiżyclii Ł1,: MiklobioJogiczne zanicczyszczenic żyw-
lości pochodzenia zrvictzęcego rv Po]sce Meclycl,na \\ret l 997. 53, _]-]2-]]6

Adrcs autora: dr Jaroslarv Bystroń, ul. Norrvida 31, 50-375 \\'roclarr;
e-mail: bvstrr Cł]ozi.ar,rł roc.pl.


