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Praca oryginalna

Listeria monocytogenes jest patogenem szeroko roz-
powszechnionym w przyrodzie. Jest on często izolo-
wany ze środowiska przetwórstwa zyłvności. Wyka-
zano, że zar ów no sp oradyczne, j ak i epidemi czn ę pT zy -
padki listeriozy u ludzi notowane od połowy lat osiem-
dziesiątych, są głównie pochodzenia pokarmowego
(2, I0, 17 ,20,2I,24). Ze wzg|ędu na powszechność
występowania tego patogenu w środowisku, zdolność
do namnażania w warunkach chłodniczych i opako-
waniach prózniowych, skłonnośc do tworzenia biofil-
mów oraz tolerancję na niektóre środki konsemrujące
i dezynfekujące, jego całkowita eliminacja ze środo-
wiska przetwórstwa żywności jest prakĘcznie niemoz-
liwa (3, 9, 15, 24). MożIiwośc zakażeń ludzi przez
L. mo n o cy t o g en e s za po śr ednictwem mięsa i j e go prze -
tworów wzbldza niepokój. Dotyczy to szczególnie
produktów mięsnych, gotowych do spożycia w stanie
surowym lub półsurowym po dłuższym okresie prze-
chowyrvania w temperatlrzę 4-8"C. Badania wykazu-
ją ze polska wołowina i wieprzowina sąw duzym stop-
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niu zanieczyszczone tą bakterią (6, I4). Srodowisko
zakładu przetwórstwa mięsnego, w tym powierzchnie
będące w kontakcie z mięsem (narzędzia,urządzenia,
stoĘ) otaznie mające bezpośredniego kontaktu z su-
rowcem (ściany, podłogi, sufity), sąwaznym źródłem
zanteczy szczenia pro duktu gotowe go i w kons ekwen -
cji przy czyną epidemi i (2, 5, 8, 1 1, 1 6, 23, 26). W celu
kontrolowania. zagrożenia mikrobiologicznego zwtą-
zanęgo z zan\ęczyszczeniem produktów mięsnych
L. monocytogenes konieczne staje się zidenĘfikowa-
nie miejsc, w ktorych moze dochodzic do kontamina-
cji. Następnie należy wprowadzić takie systemy my-
cia i dezynfekcji, aby to zagrożenie maksymalnie zre-
dukować lub wyeliminować. W Polsce nie prowadzo-
no dotąd badań mających na celu określenie występo-
wania w środowisku przetwórni tego groźnego dla
zdr owia człowieka drobnoustroj u.

Celem badań było określenie występowania szczę-
pów Listeria monocytogenes w środowishi wybranego
zakładu przetwórstwa mięsnego w trakcie produkcji.
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Summary

The aim of the study was to evaluate the occurrence of Listeria monocytogenes in a selected meat-processing
plant during processing. A total amount of 393 swab samples were col|ected, including 240 from pork and beef
carcass halves/quarters, 36 from meat pieces, 4 from pork tongues, 9 from saline and l04 from the environment
and equipment of two production areas. The samples were swabbed and processed according to the PN EN ISO
11290-| standard and this method enabled 207 strains of L. monocytogenes to be isolated. The environment and
equipment of both beef and pork processing areas were shorvn to be contaminated to similar degrees (about
26%o) and this contamination was higher than was observed in carcass halves and meat (about 15%).
L. monocytogenes were detected on the surface of 75o/o of beef carcas§ quarters - almost three times more often
than'in the łleof processing,area(260ń) and the haunch parts indicted the highest contamination (507o), Pork
carcas§ halves were half as contaminated as beef carcass quarters and ham and neck parts showed the highest
degree of contamin ation (22.1oń and 16.2oh, respectively). L. monocytogenes were iso|ated most frequently from
the floors of both processing areas (62.50ń) and cold room door handles and were noted twice as often in the beef-
processing (57 .1o^) as in the pork processing area (25%). One positive sample was reported in the case of a table
and a knife (pork area) and a saw and a hook (beef area). Hooks and a skinning machine in the pork area were
contaminated more often (25"/o and 387o, respectively).The highest level of contamination was observed in saline
and pork tongues and affected l007o of samples.

The method of sample collection from the surfaces which was applied in the study turned out to be a very
promising tool for gathering data on L. monocytogenes contamination, and one which could be used while intro-
ducing HACCP systems and designing'in-plant' schemes for cleaning and disinfecting processing environments.
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Mateilały imetody
Próbki do badań pobierano w trakcię 12 rutynowych kon-

troli w wybranym zakładzię przetwórstwa mięsnego w woje-
wództwie zachodniopomorskim w okresie od paździemika
200l r. do stycznia 2003 r, Jest to prywatny zakład przetwór-
czy o średniej wielkości produkcji, w którym funkcjonuje
system HACCP. Niniejsze badania mają na celu ustalenie
punktów krytycznych dotycza.cych występowanta L, mono-
cytogenes. Wszystkie próbki pobrano w trakcie procesu pro-
dukcyjnego. Schemat pobierania próbek wraz z wykazem
miejsc przedstawia tab. 1. Wymazy pobierano z półtusz skła-
dowanych w chłodni w temperaturze 4"C przez 21 godziny
po uboj u. Zkażdej póhuszy pobierano wymazy z trzech miejsc,
Łącznie pobrano 3 93 próbki, z częgo 240 pochodziło z cwierć-
tusz wołowych i półtusz wieprzowych,40 z kawałków mięsa
bez kości i 1I3 zę środowiska turządzei dwóch hal produk-
cyjnych.

Szczep5, bakteryjne i warunki hodowli. Wykrywanie
L. monocytogenes ptowadzono w oparciu o nornlę PN EN
ISO 1 l 290-1 (1). Izolaty ze środowiska t zpółtuszuzyskano,
przecierając 25 cn2 powierzchni jałowymi pałeczkami do
wymazów, które następnie inkubowano w 10 ml bulionu pół-
-Frasera (Oxoid, Angiia) w temperaturze 3OoC przez24h.Po
tym okresie przenoszono 0,1 n1 bulionu napodłoze stałe Lis-
teria Selective Agar (LSA, Oxoid) i inkrrbowano przez 48 h
w temperaturzę37"C. Kolonie wyrosłe napodłozu LSA wstęp-
nie identyfikowano na podstawie cech fenotypowych (cha-
rakterystyczny wygla.d ko]onii i zdolnośc do rozkładu eskuli-
ny) oraz wybierano po 5 typowych kolonii do dalszych ana-
Ilz. Dalszę testy potwierdzające do rodzaju Lis,teria obejmo-
wały test na wytwarzanie katalazy (zawieszanie materiału
z wybranej pojedynczej kolonii w kropli roztwot-u nadtlenku
wodoru) i test na wykrywanie zdolności ruchu.

Tab. 1. Schemat pobierania próbek rł,przetwórni mięsa

Hala rozbioru ćWielćtusz WOłOWych:

- stół do tozbioru

- nOże d0 rozbiolu

- piły do rozbioru

- haki

- podłOga

- slyk ściany i stołU do tozbio]u

- klamka (drzwi do chłodni)

Zdolnośc do ruchu badano w agarzę połpłynnym (0,35%)
w temperaturzę 25"C inkubowanym do 7 dni. Test zmodyfi,-
kowano przez dodanie do podłoza 1% roztworu chlorku 2,3,5-
-trifenylotetrazolu (TTC), aby ułatwic odczyt i interpretację
wyników. Zawynik dodatni uznawano wzrost w postaci cha-
rakterystycznego parasola o czetwonej barwie.

Dalsze postępowanie potwierdzające gatunek Listeria mo-
n o cyto genes polegało na wykazaniu aktywności hemolitycz-
nej, odczytywanej na agarzę z krwią (agar wzbogacony i 40ń

krwi ludzkiej) po 24 i 48 h jnkubacji w 37"C. Baktęrie nale-
żage do tego gatunku wytwarzającienką strefę przejaśnienia
wokół kolonii (B-hemoliza).

Kolejnym etapem identyfikacji było wykazanie zdolności
do rozkładu cukrów. W tym celuzal<ładano hodowlę w bulio-
nie sojowym z ekstraktem drozdzowym (TSYEB, Oxoid) in-
kubowaną w temperaturze 25"C przez 24 h. Po uzyskaniu
wyraźnego zmętnienia przenoszono oczkiem ezy część ho-
dowli w podłozu TSYEB do bulionów wzbogaconychroz-
tworami poszczególnych węglowodanów: L-ramnozy lub
D-ksylozy. Za wynik dodatni (zakwaszenie podłoża) lzna-
wano ztni anę zabar-w ienia poznvki z fi o1 etowej na żóhąw cza-
sie 5-dniowej inkubacji w temperaturzę 35-3'7"C. \ń'edług

norTny wynik: D-ksyloza (-) i L-ramnoza (+) jest charakte-

rystyczny dla szczepów L, monocytogenes.

Wyniki iomówienie
Przebadano 380 próbek pobranych ze środowiska

ilrządzen przetworni mięsa oTaz z półtusz i rnięsa bez
kości. Stwierdzono, że 260ń próbek pobranych ze środo-
wisl<a ptzetwórni zawierało bakterie należage do gatun-
kl Listeria monocytogenes (tab.3). Natomiast badanie
półtusz i mięsa bez lrości wykazało zanieczyszczenie rzę-
dtl I4,5oń (tab.2). Srodowisko i urządzenia hali rozbio-

ru wołowego i wiep-
rzowego były w po-
dobnym stopniu za-
nieczyszczone (26oń
i 25,9o/o). Natomiast
zanleczyszczen7e
obu hal przetwórni
wynosiło 26% iby-
ło wyższe niż zanle-
czyszczenle próbek
pobranych zpółttlsz
i mięsa I4,5o^.
L. monocytogenesw-
kryto na powierzch-
ni 750ń ćwierćtusz
wołowych, czylitrzy-
krotnie częściej niż
r,ł, hali rozbioru wo-
łowego (26Yo), przy,
czymnajbardziej za-
nieczyszczone były
okolice udźca(50%).
Połtusze wieprzowe
wykazały ponad
dwul<rotnie niższy
stopień zanieczysz-
czenia odsłoniętycb

chłOdnia:

- ćwierćtusze wołowe

- półtusze wiepnowe

- mięs0 bez kości po rozbiOrze

Hala lozbiOlU półtusz Wieprzowych:

- stół do rozbiolu

- nOżE d0 rozbioru

- piły d0 r0zbiolu

- odskónarka

- haki

- pOdłOga

- klamka (drzwi d0 chłodni)



powierzchni tym drobnoustrojemwporównaniu zcwleTc- czyszczone było miejsce rozbioru (6] ,Ioń), co mozc
tuszami wołowymi (32,3%). Najczęściej zanieczyszczo- wskazywać na utr-walenie się tej bakterii w środowisku,
ne były okolice szynki (22%) i karkówkj (16,2%). Nieco Podobne zan|eczyszczenle przetwórni wynoszące 260ń
nlższebyłozanieczyszczeniehalirozbioruwieprzowego stwierdzono w niniejszych badaniach. Mjmo faktu. ze

25,9Yo. Mięso bez kości uległo zanieczyszczeniu w nie- powierzchnie łatwe do mycia, typu noze i stoły rzadko są
wielkjm stopniu (5,6'Yo), przy czym zawsze było to mię- zanieczyszczone tym drobnoustrojem, stwierdzono obec-
so wołowe. L. monocytogenes stwierdzono w każdej ność Z. monocytogenes w Iż,5oń próbek (8, 23). Nato-
próbce z ozorow wieprzowych peklowanych (4 próbki) miast inne badania wykazują trzykrotnie wyższe zanie-
i so]anki peklujapej (9 próbek). czyszczenie stołów (5). Podobnie w badaniach własnych

Najczęściej L. monocytogenes izolowano z podłóg obu wykryto L. monocytogenes na powierzchni 12,5-25ońha-
hal aż w 62,50ń oraz klamek od drzwi chłodni, przy ków, podczas gdy dotychczas nie wykazywano ich za-
czym ponad dwukrotnie częściej izolowano ten drobno- nieczyszczenia (23). IJważa się, ze w duzym stoplriu za-
ustrój z hali rozbioru wołowego (51 J%) niż z hall roz- nieczyszczone są mechanlczne piły uzywane do dziele-
bioru wieprzowego (25p%), Po jednej próbce dodatniej nia tusz, gdyz resztki mięsa mogą gromadzić się między
zanotowanowprzypadku stołu inożazhalirozbioruwie- zębami pił w okresach pomiędzy myciem (B). Badania
plzowego oraz piły i hakow z halj rozblont wołowego. rł,łasne ujawniły zanrcczyszczenie pił tylko w ha7j roz-
Częściej zanieczyszczone były haki (25,0%) i odskórzarka bioru wołowego na poziomie 12,50ń, prawie o połowę
zha1l rozbionr wieprzowego (37,5%). niższe niż uzyskanę pTzez Autio i wsp. (2) 20oń. Po-

Zastosowano technikę wymazów, dzięki której uzy- twierdza to spostrzezenie Nottingham (18), że źródłen
skano duzą liczbę szczepow L. monocytogenes ż01. zanleczyszczenia mikrobiologicznego w przetwórrrl są
Potwierdza to tezę Korsal< i wsp. (13), że odpowiednio zwykle piły, stoły i noze.
dobrana i zastosowana technika pobierarria wymazów Tompkin (ż5) zwraca szczegolną uwagę na podłogi
pozwala na uzyskanie wyników zblizonych do probek przetwórni jako źrodło L. lltoltocytogelles zwiększajape
wycinkółv tkanek, przy czym jest to metoda o wiele prost- prawdopodobieństwo kontaminacji linii produkcyjnej,
sza, nie zakłóca procesu produkcyjnego ijest mniej kosz- szczegolnic przy nieefektywnym kontrolowaniu ich sta-
towna dla producenta, gdyz nte nlszczy półtusz.

Prowadzono badania nad stopniem zanieczysz-
czenia środowiska przetworni l półtusz, przy
czym ich wyniki byĘ zrożnicowane. W przypad-
ku próbek pobranych z półtusz zwykle uzyski-
wano o wiele nizszy stopień zanieczyszczenl,anlż
w niniejszych badaniach. Autio i wsp. (2) stlvier-
dzili obecność L, monocytogenes w I2oń półtusz
wieprzowych. Inne badania wskazują na zanie-
czyszczenlę połtusz wieprzowych rzędu 7,4oń
i 2oń oraz półtusz wołowych - 4,9oń I2żo^ (I2,
l3). Wykazano rownież, że zanjeczyszczenie
półtusz wzrosło po myciu i płukaniu podłogi z po-
ziomu 1,5% do I,9%o (ż2). Kilkakrotnie nie wy-
klyto tego drobnoustroju na powierzchni półtusz
przy zastosowaniu metody wymazów, mimo ze
powierzchnia wymazów była taka sama lub więk-
szanlż w niniejszych badaniach (8, 26). Moze to
w sk azywać na wy ższy stop i eń zanl,e czy szc ze nia
polskich półtusz i/lub mniejszą higienę podczas
ptodukcji. Niewykluczone jest takze nieprawi-
dłowe dobrani e przez inny ch badaczy spo sobów
pobierania i postępowania z próbkami. Częste za-
nleczyszczenie okolicy ldźca lub szynki wynika
prawdopodobnie z bliskości odbytu, a z kolei
w okolicach katkówki gromadzi się ściekająca
wilgoć, co tworzy odpowiednie warunki do
wzrostu i rozwoju bakterii (7, B).

Srodowisko i sprzęt w przetwóni mięsa mogą
być w różyrym stopniu zanieczyszczone L. mo-
no cyto genes, pTzy czym zanieczy szczenie noże
oscylować między 90ń a 67,1oń (ż, 5,26). W'end-
landt i Bergann (26) najrzadziej izolowali ten
patogen ze środowiskarzeżni - 14,60/0, częściej
z przetworni - 26,3o^,lecz najbardziej zańe-

Tab. 2. Występon,anic Listeria,nollocltogenes na powierzchni ćlvierc-
tusz lvołolv_ych i półtusz wieprzowych oraz mięsa bez kości

Miejsce pobrania
próbek

ćwietćtusze wołowe

liczba oróbek. 00selex DrODe(
000aInlcn/llczDa. 0ooalnlcn
prODek DaOanycn 

I

Półlusze wieprzowe

liczba nróbek l

o.1ririJr,iirin, | 0dselek,pló.bek
. oooalnlcn

p10oeK DaOanycn

Półtusze

- szynka/udziec-

- kalkówka

- bOczek/mostek-

Mięso bez kości

R azem
liczba próbek dodatnich/liczba plóbe

40nl
k badanych/odsetek plóbek dOdatnich

6/1 4,5

Objaśnicnie: *clementy ćwierćttrszy wołowe.j

Tab. 3. Wl,stępowanie Listeria monocltogenes lv środolvisku i na po-
lvierzchni urządzeń lv przetwórni mięsa

Miejsce pobrania
próbki

Hala rozbioru ćwierćtusz wołowych

liczha oróbek
dOdatni;h/liczba 00seleK.PIO.Dex

. 00nalnlcn
prODek Dadanycn

Hala tozbioru półtusz wieprzowych

liczhanróbek l . .

a.irir-iJr,,liril, | 0dselek.Próbek
. l oooalnlcn

plODeK DaOanycn

Podł0 g a

styk ściany i slołu

Klamka 0d chłOdni

slół do rOzbiOru

Nóż

Piła okrągła

0dskórzarka

Haki

0gółem

Razem

0

12,5

26.0

liczba próbek dodalnichfl iczba próbe

271,1l

( badanych/Odsetek plóbek dodatnich
l4126
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nu mikrobiologicznego. Stwarza to konieczność stoso-
wan i a złożony ch pro gramów sanityzacyj nych z zastoso-
waniem silnych środkow dezynfekuj ący ch, połag,zonych
z czy szczeniem mechan iczny m. Wedłu g S ammarco i wsp.
(23) L. monocytogelles była obecna w 13,3oń próbek
pobranych z podłogi chłodni, natomiast nie wykryto tego
drobnoustroju na podłodze rzeżni, W niniejszych bada-
niach zanieczyszczenie podłóg w obu halach rozbioru
było prawie pięciokrotnie wyższe. Znaczne było także
zanieczyszczenie ściany w hali rozbioru wołowego
(25%), która również może pełnić rolę rezerwuaru tej
bakterii. Istnieje więc mozliwość utrwalenia się obecno-
ści L. monocytogenes w środowisku nawet na powierzch-
niach nie mających bezpośredniego kontaktu z surow-
cem i produktem. Wykazano obecnośó tych samych szcze-
pów, które mimo zastosowanych programow mycia i de-
zynfekcji obecne były na powierzchni pasów transmi-
syjnych, ścian, sufitów i wenĘlatorów ponad rok (5, l l ).
Okazało się, ze metody genotypowania, takie jak RAPD
(ran dom amplifi ed polymorphic DNA ), czyli analiza p o -
limorfizmu przypadl<owo zamplifikowanego DNA, czy
RFLP-PFGE (restriction fragment 1enght polyrnolphisnT

pulsed field gel electrophoresis), tj. analjza polirnorfiz-
nl Lr długośc i fragrnentów restrykc yj nych i el ektroforezy
rv zlniennym polu elektrycznym, są niezbędne w celu
prześledzenia drog transmisji i wykrycia źródła zanle-
czyszczenia prodr-rktu L, monocytogenes (2). Są to na-
rzędzia, które powinny wspierać rutynowy monitorilrg
przetwómi mięsa.

Utrzymywanie się L. moltocl,togelles w środowisku
przetwórni żyvności od kilku miesięcy do kilku 1at w po-
łapzeniu ze wzrastającą opornościątego patogenu na środ-
ki dezylfekujące i antybiotyki oTaz ze względu na poten-
cjalne ryzyko wystąpienia epidemii stwarza konieczność
lnonitorowania tego środowiska (4, 6. l5, 25). Redukcję
l Lrb wyeliminowanie mozliwości kontarninacji produktu
przez środowisko lTlozna rrzyskać poprzez wprowadze-
nie do przetwórni systemu wewnętrznej kontroli i anali-
zy zagrożeń w krytycznych punktach produkcji HACCP.
W tyrn celu nalezy precyzyjnie zlokalizować nisze tego
drobnoustroju, co jest mozliwe jedynie dzięki zastoso-
waniu metod genetycznych. Konieczne jest także prze-
ana l i zowan ie zagr ożenia na każdym szczeblu produkcj i

i wyznaczenie klytycznych punktow kontroli oraz odpo-
wiednie udoskonalenie systemow mycia i dezynfekcji ( 18,
19). W perspektywie wejścia naszego kraju w struktury
Unii Europejskiej, a co za tym idzie przestTzegania jej
wymogów, należy wprowadzac do przetworni system
HACCP zgodnie z Dyrektyw ą93 l 43 l CCE dotyczapą j e go
zastosowania w przemyśle spozywczym (l3).

Wnioski
l. Metoda pozyskiwania plobek polegająca na pobie-

raniu wymazow z powierzchni daje mozliwośc oceny
zanieczy szczenia L. nlo no cy t o genes środowiska prze-
twórni oraz półtusz,

2. Wyższe zanieczyszczenie próbek ze środowiska
przetwomi w porównaniu z próbkarntzpółttlsz wskazu-
je na trwałą kolonizację i utrzymywanie się szczepów
L. nlonocytogenes w środowisku mimo stosowanych pro-
cedur mycia i dezynfekcji.

391

3. Zlokalizowanie nisz L. monocytogenes jest koniecz-
ne przy opracowywaniu procesów sanityzacyjnych sto-
sowanych w przetwomiach.

4. Solanka peklujapa może być potencjalnymźródłen
zanieczy szczęnia L. m o n o c y to gene s produktów goto-
wych.
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