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: Enterobacter sakazakii, infant formulas

Jednym z potęnc1alnych niebe zpieczeństw mikro-
biologicznych XXI w. wydaje slęEnterobacter saka-
z aki i . P r zęz długi czas b akteria ta byŁa klasyf,rkowana
jako odmiana Enterobacter cloacae. Jako samodziel-
ny gafunek została wyodrębniona dopiero w 1980 r.,
na podstawtę rożnic w hybrydyzacji DNA, cech bio-
chemicznych, produkcji żóŁtego barwnika i wrażIi-
wości na antybiotyki. Nową nazwę nadano j ej dla upa-
miętnienia japońskiego bakteriologa Riichi Sakazaki
(7)

Enterobacter sakazakii jest względnie beztlenową
ruchliwą urzęs ioną Gram-uj em ną p ałeczką ni e wy-
tw arzającą przetrw a|nikow. Wyrasta na pozywkach
uzywanych do izolacji bakterii jelitowych, takich jak
podłoze MacConkeya I agar z błękitem metylenowym,
eozyną i dezoksycholanami, W hodowli pĘtkowej,
w zalężności od szczepu i rodzaju zastosowanej po-
żywkl,tworzy dwarodzaje kolonii -bĘszczące i ma-
towe. Na agarze tryptozowo-sojowym w temperatu-
r z e 2 5 " C w y tw ar za ni e dyfu n duj ący żółty b arwnik. Na
agarze z błękitem toluidyny daje opóżnioną reakcję
zewnątrzkomórkową na DNA-zę (36'C, 7 dni). Po
4 godzinach inkubacj i z 4 -nitr ofenylo-a-D- glukopy-
rano soidem (3 6 "C) syntetyzuj e a - glukozy dazę. Pr o -
dukuje kwas D-mlekowy i nie wytwarzaśIuzu. Więk-
szość szczępów nie fermentuje sorbitolu (9).

Informacje nt. nafuralnego rezerwuanl E. sakazakii
są nieliczne i sprzeczne. Muytjens i Kollee (I2) nie
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potwierdzili występowania tego drobnoustroju w prób-
kach wód gruntowych, gleby, szlamu, gnijącego drew-
na, ziarna zbóż, nawozu ptasiego, a także u gryzoni,
zwterząt domowych, w tym bydła, i w świeżym mle-
ku krowim. O statnio obecno ść E. s akaz akii vłykazano
u szczurów i niektorych gatunków much (9).

Entero b acter s akaz akii był natomiast wielokrotnie
izolowany z przypadków klinicznych u ludzi (9, 11).
Choó dotyczyĘ one wszystkich grup wiekowych, za-
każenta notowano najczęściej u dzieci poniżej 2. mtę-
siąc a Ę cia. S zcze golnte pre dysp onowane s ą noworo d-
ki urodzone przed terminem illllb z niską masą uro-
dzeniową. W tej grupie najczęstszymi schorzeniami
wlłvołanymi przez E. sakazakii są posocznice, mar-
twiczę zapalenle 1elit oraz lopne zapalenl,e opon móz-
gowo -rdzeni owych. P ierw sz e przyp adki zaj ęcia ul<ła-
du nerwowe go noworo dków pr zez pro dukuj ąc ą żółty
barwnik odmianę Enterobacter cloacae opisano
w 1 95 8 r. (2I). Smiertelnośó niemowląt j est bardzo wy-
soka i w zalężności odpostaci wynosi odI0%o do 80%.

Zakażenia E. sakazakii u dzięci występują najczęś-
ciej zbiorowo i dotycząoddzińow noworodkowych.
W kilku przypadkach ich występowanie powiązano
przy czynowo ze sto s owaniem spro szkowanych prepa-
ratów mleka dla niemowląt. Bakteriabyła stwierdza-
na w gotowych do podania odzywkach illub w urzą-
dzentach, słuzących do ich przygotowywania (2,4,6,
14,20). Nie wyizolowano jej natomiast z innych ele-
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mentów środowiska szpitalnego ani od personelu, co
nasunęło przpuszczenie, że możę ona stanowić za-
nieczyszczenieoryginalniezapakowanychpreparatów.
W 1988 r. Muytjens i wsp. (13) potwierdzilito, izolu-
jąc a. sakazakii z 20 spośród 141 (I4%) próbek pre-
paratów w proszku dla niemowląt, dostępnych w 35
krajach. Jędnakżę probki dające dodatni wynik izola-
cji mikrobiologicznej byĘ zgodne zwytycznymi Co-
dex Alimentarius dla produktów przeznaczonych dla
noworodków i dzieci (1). W badaniach dostępnych na

rynku kanadyjskim sproszkowanych odzyrvek dla nie-
mowląt Nazarowec-White i Farber (16) stwierdzili
występowanię E. sakazakii w 8 spośród I20 probek,
Przeciętne zanieczyszczęnie w przypadk ach pozyĘw -
nego wyniku badania mikrobiolo gicznego wynosiło
0,36 jtk x 5t.

Zakażęnta noworodków, przy ktorych obecność
E. sakazakii została ewidentnie potwierdzona w ory-
ginalnie zapakowanych odzywkach w proszku, odno-
towano w Islandii (3, 6), Stanach Zjednoczonych (8,
20,23) i Belgii (22).We wszystkich przypadkach ba-
danja ge n e tyc zne v,rykazaĘ z g o dno ś ć szc zep ów ży w -
nościowych zkltnicznymi. Sugeruje to, że do zantę-
czy szczenia prep aratów dla niemowląt p ałeczkami
E. sakazakii dochodzi w czasie produkcji. Trudne jest
jednak wskazanie momentu kryĘcznego, w którym
mogłoby to mieć miejsce, ponieważ dane na temat
wzrostu E. sakazakii i jego wrażliwości na czynniki
środowiskowe są skąpe.

Wzrost E. sakaząkii możliwy jest w zakresie tem-
peratur od 5o do 47"C (5,9, 16). W temperaturze po-
kojowej (zI"C) czas jednej generacji w rozrobionym
preparacie dla niemowląt wynosi on około 75 minut,
a w temperaturzę 10'C - około 10 godzin (9),

W przygotowanej według wskazań producenta
o dzyłvce dla niemowląt, p oddan ej działantu temp era-
tury 52,54,56,58 i 60"C, .vqlznaczono dla E, sakaza-
tii wartości D, wynoszące dla: 52"C- 54,8 min., 54oC
-23,7 min., 56"C - 10,3 min., 58"C - 4,2 min,60"C -
2,5 mtn, (z: 5,82"C) (l8). W porównaniu z innymi
przedstawicielami Entero b ac teriac e ae występuj ącymi
w sproszkowanych produktach mlecznych byłby to
najwy ższy wskaźnik ciepło op orno ś c i. Późni ej sze b a-
dania (9, I7) wskazują jednak, że wrażliwość więk-
szości szczepów E. sakazakii na działanie wysokiej
temperatury na poziomie pasteryzacji jest wyższa.
Ostatnio Breeuwer i wsp. (5) wyznaczyliw tempera-
turze 58oC wartość D wynoszącąw zależności od
szczep;u od 0,27 do 0,50 minuty i wspołczynnik cie-
płooporności dla temperatur 53-60'C od 3,1oC do
3,6"C.

Brak jest danych na temat hamującego dzińania
obnizonego pH na wzrost E. sakazakii, alę istniejąprze-
słanki wskazujące, ze drobnoustroj jest pod b,.rn wzglę-
dem zbliżony do innych przedstawic ieli ro dzaj l E nt e -
robacter (9).

Stwierdzono wyjątkową oporność E. sakazakii na
wysychani e ( 5 ). Przy pr zetr zymywaniu wy su s zony ch

bakterii w temperaturze 25"C lub 45'C ptzez 46 dni,
liczba odzyskanych drobnoustrojów była tylko o oko-
ło 1-1,5 1og jtk x gl niższa od wyjściowej, wynoszą-
cej 109 jtk x g-'. Redukcja innych przedstawicięli En-
terobacteriaceąe (Salmonella sp., E. coli)byław tych
samych warunkach znaczntę wy ższa. Autorzy upatru-
jąprzyczyn tak dużej oporności E. sakazakii w zdol-
ności akumulacj i trehalozy. P rzeżyw alność bakterii
w stanie wysuszonym możę ułatwiać także synteĘzo-
wanaprzęz nią otoczka polisacharydowa (19).

Enterobacter sakazakii jest w porównaniu z innymi
Enterobacteriaceae znacznie mniej wrażliwy na szok
osmotyczny (5). Przy dodatku 40% sorbitolu do pod-
łoża BHI (a * 

: 0,9 3 4) najbar dziej oporny szczep E. s a-
k a z a ki i p o 2 m i e s i ąc ach pr ze chowywania wykazyw ał
redukcję zaledwie o 1 log, Dla porównania, redukcja
ltczby pałeczek Salmonella inkubowanych w podob-
nych warunkach przez taki sam okres wyniosła pra-
wie 7 1og. Równteż przy dodatku 75% sorbitolu
(a* : 0, 8 1 1 ) dw a szczepy E. s akazahi byĘ wykrywalne
jeszcze po 4 tygodniach inkubacji. W przypadku in-
nych przedstawicieli Enterobacteriaceae redukcja
przel<roczyŁa 6log jużpo 2 tygodniach-

W 2002 roku amerykański Urząd ds. Zlłvności i Le-
kow (FDA) zaproponował procedur ętzolacji i ilościo-
wego oznaczania E. sakazakii w sproszkowanych pre-
p ar atach dla ni emowląt (hĘ : //www. cfs an. fo |a. gov l
-comm/mmesakaz.html). Trwa ona 5 dni i opiera się
n a meto dzi e o znac zania najb ar dzi ej p rawdop o do b nej
Iiczby bakterii. Łącznie do badania pobiera się 333 g
proszku(3 x 100 g,3 x 10.9,3 " 1 g). Badanymatertał
rozpuszcza się w proporcji 1 : 10 w wodzie destylo-
wanej. Zamiast wody można stosować zbuforowaną
wodę peptonową (l3, 15, 16, l 8). Po przednamnożę-
niu w temperaturze 36oC, 10 ml badanego materiafu
posiewa się na podłoze EE, a następnie izoluje drob-
noustrój na podłozu wybiórczym. Do dalszej identyfi-
kacji E. sakazakii wybiera się 5 kolonii wyrosĘch na
podłozu VRBG i posiewa się je na agar tryptozowo-
- soj owy (2 5 " C, 48 -7 2 h). Produkcj a żółte go barwnika
oraz dodatni wynik identyfikacji biochemiczrrej API 20E
i testu oksydazowego potwierdzająobecność E. saka-
zakii w badanym materiale. Opisana metoda nie do-
czekała s i ę j e dnak doĘchc z as urz ędo wej w alidy zacji.

Oprócz preparatów dla niemowląt, których zanie-
czyszczenie bakteriami E. sakazakii cieszy się zrozu-
miĄm zaintere sowaniem, ze w zględuna groźne kon-
sekwencje zdrowotne, istnieją takze sporadyczne in-
formacje na temat obecności tego drobnoustroju w in-
nych pro duktach sp ożyw czy ch. E n t ero b a c t e r s aka z a -
kii był izolowany z mleka w proszku i UHT, ziarna
ryzu, peklowanego mięsa, zakwasu chlebowego zmąki
sorgo, sałaty, tofu, kwaśnej herbaty Suancha, sera,
mielonej wołowiny, farszl do wędlin t różnych wa-
rzyw (9).

Głównym problemem związanym z E. sakazakii
pozo staj ą niewątp liwi e zakażenia niemowląt, spowo -
dowane zanieczyszczonymi preparatami mleka
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w proszku. Ztego też względu Komisja ds, Codex Ali-
mentarius podjęła w 2003 r. dziaŁanta mające na celu
poznanie czynników wpĘwających na wzrost E. sa-
kazakii oraz zaostrzenie wyrnogów sanitarno-higie-
nicznych stawianych sproszkowanym odzywkom dla
niemowląt.

W Polsce dotychczas brak jest danych natematza-
każeń niemowląt E. sakazakii, choc obecnośc tego
drobnoustroj u była stwi erdzan a na o ddziałach szpital -

nych i w materiale biologicznym (10). Zważywszy, że
w kraju są dopuszczone do stosowania preparaty
w proszku dla wcześniakow pochodzące od trzech pro-
ducentów, w tym jednego z Polski, wskazane jest po-
głębianie świadomości, zarówno wytwórcow, jak
i służb odpowiedzialnych za kontrolę jakości mikro-
biologicznej produktu, w kwestii ryzyka związanego
z zanrcczyszczenlęm E. sakazakii.
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