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Summary

One of the most common causes of food-borne illnesses is staphy|ococcal food poisoning due to enterotorins
primarily produced by enterotoxigenic strains of Staphylococcus aureus. StaphylOcoccal enterotoxins (§E) are
a group Óf single_chain proteins resistant to high temperature and proteolic enzymes. Growth of S. aureus to
a Óoncóntratioń of 106 oi more cells per gram of food ir generally considered nece§§ary to produce a sufficient
amount of enterotoxin to cause infoxication l food poisoning most often are
associated with processed red meats, poultry iry products (egpecially cheeses).

Most outbreaks iesult from the combintd effec through unsanitary handling and
hotding the foods at the wrong temperature, thus allowing growth of S. aureus and synthesis of enterotoxin. As
little aŚ 20 ng of staphylococóal enierotoxin can produce symptoms of intoxication - vómiting, diarrhea and
abdominal cńmpinf. To date 20 enterotoxins have been identified and only 7 of them: A, B, Cl, C2,C3, D and
E can be identified by antibodies with commercial immunoassay kits. A number of methods have been developed
for the detection of staphylococcal enterotoxins in foods including immuno-diffusion asqay, reversed passive
latex agglutination assay 1iitl,A), radio_immunoa§s,ays (RIA), enzyme - linked immunosorbent assay (ELISA).
All of these methods are b,ased on the spe
based on these techniques are now availa
products validated a reference method to
based on a double sandwich BLISA as a detection step prior to toxin extraction using dialy,sis concentration.
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Bakterie z rodzajl Staphylococcus należądo Gram-
-dodatnich ziarniaków, które układają się w pary krót-
kie łańcuchy lub grona powstałe w następstwie wielo-
kieruŃowych podziałów (22), Z tych tez względów
drobnoustroje te nazywane są często gronkowcami.
Bakterie te sąbardzo szeroko rozpowszechnione w przry-
rodzie, nie wytwarzają zarodników i są względnymi
beztlenowcami (20). Zewzględu na stosowane metody
identyfi kacj i oraz właściwości chorobotwórcze gron-
kowce dzieli się na ż zasadnicze grupy - koagulazo-
-ujemne i koagulazo-dodatnie. Szczepy gronkowców
ko agulazo - dodatnich, r zadziej ko agulazo -uj emnych,
po siadaj ące zdolno ść wytw ar zania enterotoksyn s ą j edną
z naj c zęstszy ch pt zy c zy n zatruó p o karm owyc h u lu dzi.
Zw lązane j est to z s zeroko występuj ącym no s i ci el stwem
chorobotwó rczy ch szczepów St aphylo c o ccus u ludzi
i zwierzal (8). Obj awy zatrucla enterotoksyną gronkow-
cowąwystępująpo 1-6 godzinach od spożycia skazo-
nej zywności i są to głównie nudności, wymioty i bie-
gunka (20). Mogąwystąpić takżebóle głowy i spadek
ciśnienia krwi (2), Objawy te zwykle ustępująpo kilku
lub kilkunastu godzinach, dlatego większość chorych
nie zglasza się do lekarza, co powoduj e, że wiele przy-

padków gronkowcolycn zaftlc pokarmowych nie jest
t ozpoznawana i ewidencj onowana.

Entetotoksyny g]Onkowcowe

Enterotoksyny gronkowcowe są grupą białek zbudo-
wanych z pojedynczego łańcucha o stosunkowo małej
masie cząsteczkowej (27-34 kDa). Wytwarzane są one
w trakcie wszystkich faz wzrostu bakterii, ale w naj-
większej ilości w okresie wzrostu logarytmicznego
iprzy końcu fazy stacjonamej (20,2I). Podczas gdy
bakterie S. aureus są dość wrazliwe na działanie wyso-
kich temperatur i mogąbyć łatwo inaktywowane w trak-
cie obróbki cieplnej, ich enterotoksyny są bardzo od-
porne na wysoką temperaturę, jak też na enzymy pro-
teo lityczne, o dwo dni eni e, promieniowani e gamma or az
na pH w zakresie 2-12 (1). Najbardziej ciepłooporna
jest enterotoksyna B, ktora wykrywana była w prób-
kach sterylizowanych w autoklawie przez 20 minut
w temperatwze I21,1oC. Stwierdzono równiez, że in-
aktywowane termicznie enterotoksyny B i C ulegały re-
aktyłvacji po ż4 godzinach w temperaturze 25"C (18).
Do tej pory aznaczono 20 enterotoksyn gronkowcowych
(SE Staphyl ococcal enterotoxins), rcżntący chsię sek-



wencją aminokwasów w łańcuchu białkowym, a tym
samym masą molekularną punktem izoelektrycznym
i budową antygenową. Oznaczono je, odpowiednio:
A, B, C1, C2, C3, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, o, Ł Q,
R i U. Wszystkie toksyny zawierajądużolizyny,kwa-
sów asparaginowego i glutaminowęgo oraz tyrozyny.
Wi ęks z o ś ć z nich wytw ar za char aktery styczną p ętl ę cys -

teinową która, jak się ttważa, odpowiedzialna jest za
wy stąpienie obj awów wymiotnych l zakażonych o s ób
(7,9, Iż, 13).

Toksyny SE cechują się wyjątkową odpornością na
działanię szeregu enzymów proteolitycznych (pepsy-
na, trypsyna, chymotrypsyna, renina) przez co wyka-
zlĄą nlezmienioną aktyłvność biologiczną w przewo-
dzie pokarmowym. Nieco odmienne właściwości po-
siada enterotoksyna typu Ę która nie wywołuje typo-
wych objawow intoksykacji po podaniu doustnym mał-
pom. Została ona określona jako toksyna syndromu
szoku toksycznego (TSST-1) (8, 18).

Spośród pozostaĘch wymienionych uyżejtoksyn SE,
największe znaczenle w patogenezie intoksykacji po-
karrnowych u ludzi posiada enterotoksyna A (SEA),
o dpowiedzi alna za wy stąpienie ok. 7 5%o s chorzeń. Duzą
rolę odgrywająteż enterotoksyny B, C i D (2). Brak
jest danych epidemiologicznych wskazujących na obec-
ność innych niż wymienione odmian enterotoksyn gron-
kowcowych w intoksykacjach ludzi na tIę S. aureus.

Materiał genety czny o dp owie dz ialny za wytw arza-
nie enterotoksyn SE zlokalizowany jest w rożnych
miejscach bakteryjnego DNA. Mogą to być odcinki
chromosomalne (np. SEB, SEI), zawarte w chromoso-
mie wyspy patogenności (np. SEK, SEL), lub też ele-
menty mobilne - transpozony (SEB), plazmidy (SEB,
SEJ) i profagi (SEA, SEE). Ekspresja tych genów uza-
lezniona jest od szeregu genów regulatorowych,np. agr,
sar, których aktywność warrrnkowana jestprzez okreś-
lone czynniki środowiskowe (pH, temperafura, koncen-
tracja niektórych jonow). Wykazano, ze niskie pH wpły-
wa hamująco na aktywność genu agr, przęz co z kolei
obntża ekspresję enterotoksyn typu B, C i D, Z dragiej
strony efektu takiego nie obsetwowano w stosunku do
SEA i SEJ (8),

W y tw ar zanie enterotoksyn pr zez chorob otw ór cze
szczepy S. aureus zależy od wielu czynników: rodzaju
żywności, pH, temperatury aktywności wodnej, warun-
ków atmosferycznych i obecności innych mikroorga-
nizmów. Obecność mikroflory towarzyszącej hamuje
wzrost S. aureus i w7Ąwarzanie enterotoksyn. Stwier-
dzono, że dodanapodczas produkcji serów kulfura star-
terowa bakterii mlekowych wytwarza kwas mlekowy,
który obniza pH, wytw ar za I{rO. oraz niękiedy bakte-
riocyny, a ponadto konkuruje o składniki odżywcze.
Ekspresj a enterotoksyn gronkowcowych optymalna j est
w neutralnym pH, a znacznie zahamowana w kwaśnym;
przy pHponizej 5 toksyny SE nie sąuwalniane. Wyso-
ka koncentracja NaCl w produktach zywnościowych
(powyżej 12oń) równięz całkowicie blokuje wytwatza-
nie SE, niezależnie od pH środowiska (8).

Ilość enterotoksyny niezbędna do wyłvołania obja-
wów chorobowych zależy od indywidualnej wrazliwoś-
ci na toksynę, jej spozytej ilości oraz ogólnego stanu
zdtowia osoby zakażonej, ale przyjmuje się ze dawka,
wywołująca objawy zatructa wynosi od 20 do 100 ng
(I, 7 , I5).

Enterotoksyny gronkowcowe nie są inaktywowane
(lub jedynie w niewielkim stopniu) podczas przetwa-
rzania zywności, dystrybucj i oTaz przy gotowywania
pozyłvienia w domu., Z tego tez względu, gdy liczba
enterotoksygennych gronkowców osiągnie w zy^wnoś-

ci poziom 105-10ó cfu w l g lub ml, to nawet po ich
inaktywacj i nadal pozos taje ry zyko zatructa uwolnioną
przez nie enterotoksyną ( 1 5). Do chwili obecnej w więk-
szości kraj ów szacowanie ryzyka mikrobiologicznego
dla S. aureus opiera się na identyfikacji i określaniu licz-
by gronkowców koagulazo-dodatnich w produktach
końcowych (8). Jednak to raczej obecnośó enterotok-
syny gronkowc owej p owinna być brana pod uw agęprzy
ocenie ryzykazatruciana tle.S. aLłreus. We Francji ba-
dania na obecność enterotoksyny gronkowcowej w pro-
duktach mlecznych są wykonywane w przypadku, gdy
liczba gronkowców wynosi powyzej 10a komórek na
gram (10). Bakterie S. aureus mogą być łatwo wyeli-
minowane z pro duktów żlłvno ś ciow y ch przez p astery-
zację lub w produktach ferrnentowanych przez współ-
zawodnictwo z innąmikroflorą podczas gdy SE jest
odporna na większość zabiegów stosowanychprzy pro-
dukcji zywności. Co więcej, równięż inne gatunki §ra-
phylococcus zdolne są do wytwarzania enterotoksyny.
Z ty ch względow Komitet Naukowy Unii Europej skiej
zalęcaustalenie we wszystkich krajach członkowskich
systemu ewidencj onuj a§e go zatnlcia pokarmowe wy-
wołane przez enterotoksyny gronkowcowe (19).

fuińłazakażenia
Głównym żródłęm zakażenia są osoby będące nosi-

cielami S. aureus i biorape udztałw produkcji lub przy-
gotowywaniu zywności. Stwierdzono, że we wszyst-
kich potwierdzonych przypadkach gronkowcowych
zatnlć pokarmowych produkt zywnościowy lub przy-
najmniej j ed en z jego składników został zakażony szaze-
pem.S. aureus wytwarzającym enterotoksynę, po czym
został poddany dzlałaniu temperatury optymalnej dla
wzrostu bakterii. Taka temperatlrajest wymagana np.
przy produkcj i s erów, j ednak w innych przypadkach j e st
wynikiem niewłaściwego chłodzenia produktu (8).
Mo żna w i ęc stwi e r dzic, że pr zy c zy ną gronkowc o wyc h
zatntć pokarmowych j est niewłaściwe postępowanie
z żywnością i niedostateczna higiena produkcji (7).

Gronkowce mogą łatwo namnażaó się w wielu pro-
duktach zywnościowych, a zwłaszcza w mięsie, dro-
biu, majonezie, produktach mlecznych i jajach (11).
Szczególnie dobrze gronkowce namnażają się w pro-
duktach wcześniej poddanych obróbce terrnicznej i po-
zbawionych w ten sposób innych bakterii, które w więk-
szości wpływają hamująco na wzrost S. aureus i wy-
twarzanie enterotoksyny (8). Typowym przykładem
zatr;tcia entero to ks yną gronko w c ow ą sp o wo dow an ym



niewłaściwym postępowaniem z produktem zywnościo-
wym, jestprzypadek zBrazylly kiedy 12 osob zatrlło
się ciastem z kremem. Zostało ono plzygotowlłvane
przez osobę od ktorej wyizolowano szczep S. aureus
wytwarzający enterotoksynę A. Ciasto posmarowano
kremem kiedy było jeszcze ciepłe i dlatego. pomimo
go dzinne g o cltło dzenta, zbyt wy s oka temp eratur d u[noż-
liwiła wytwarzanie enterotoksyny. Podczas konsump-
cj i produkt znądow ał sięprzez około 2 go dziny w tem-
peraturze pokojowej, co spowodowało wytworzenie wy-
starczającej do wywołania zatructa ilości enterotoksy-
ny. Część osób, które spozyły ciasto tego samego dnia,
kiedy zostało zrobione, nie zachorowało, co wskazuje,
żę nię otrzymŃy one wystarczającej dawki enterotok-
syny lub wykazywały znaczną opornośó osobniczą.
Objawy zatruciarozwinęły się natomiast u części osób,
które spozyĘ ciasto pierwszego dnia i u wszystkich, któ-
rzy jedltten produkt następnego dnia. W zbadanej prob-
cell,czba gronkowcow wynosiła 1,2 x 108 cfu/g (16).

Bergdol1 (3) opisał przypadek zatrucja enterotoksy-
ną gronkowcową znajdującą się w serze wyproduko-
wanym z mleka, które po pasteryzacj t i przed zaszczę-
pieniem kulturą stafierowązostało zakażonę S. aureus.

Znany j est rowniez przyp adek intoksykacj i gronkow-
cowej przez enterotoksynę, która została wytworzona
przez S. aureus na skutek przechowywania mleka cze-
koladowego w zbyt wysokiej temperaturze przez 4-5
go dzin pr ze d prawi dłowo przeprowad zoną p astery za-
cją. Proces ten pozwolił na inaktywację bakterii, ale nie
miał wpływu na terrnooporrrą toksynę. I1ośó enterotok-
syny SEA w 400 ml pojemniku mleka wynosiła ok.
200 ng (4).

Metody wykrywania entelotoksyn glonkowcowyoh

Wykrycie enterotoksyny gronkowcowej wytw arza-
nej przez izolowane szczępy S. aureus jest potwierdze-
ntem, że produkt spożyw czy był przy czynązatrucia wry -
wołanego przez chor obotwórcze gronkowce. Identyfi-
kacja enterotoksyn w żyrvności wymaga jednak zasto-
sowania bańziej czułych metod niż stwierdzenie sa-
mej produkcji enterotoksyn przez izolaty bakteryjne
hodowane w odpowiednich warrrnkach in vitro (II).
Istniejątrzy rodzale metod uzywanych do wykrywania
enterotoksyn gronkowcowych proby biologiczne, tes-
Ę oparte na biologii molekularnej i metody serologiczne.

Ptóby biologiczne
Pierwsze badania eksperymentalne nad zatruciami

gronkowcowymi u ludzi przeprowadzane były głow-
nie na ochotnikach, ponieważ zwierzęta doświadczal-
ne okazaŁy się niewrazliwe lub słabo wrazliwe na do-
ustnie wprowadzane prze s ąc ze toksy czte. Zatrucię
gronkowcowe wywoływano jednak u małp, wprowa-
dzajag, imprzesag,z z hodowli enterotoksycznych gron-
kowcow bezpośrednio do zołądka oraz u kotów po do-
otrzewnowym wprowadzeniu przesączy z hodowli
S. aureus, Do wystapienia objawów w plzypadku tych
modeli zwierzęcych konieczne sąjednak wyższe daw-
ki toksyny ntż te wywołujące objawy u ludzi i muszą

wynosić co najmniej 200 ng (I9,2I). Testy biologicz-
ne, z uwagi m.in. na ograniczenia etyczne, nie są obec-
nie często stosowane,

Metody mo!ekulame

Metoda PCRpozwala na stwierdzentę obecności lub
braku genów kodujących wytwatzanie enterotoksyn
S. aureus, ale nie daje inforrnacji co do ekspresji Ęch
genów podczas przetwarzania i przechowywania zyw-
ności. Z tego względu PCR ma ograniczone zastoso-
wanie i moze byćwykorzystyłvany jedynie do identyfi-
kacji szczepów odpowi edzialnych zawywołanie zatnt-
cia pokarrnowego (19).

Metody se]o!ogiczne

Obecnie do wykrywania enterotoksyn gronkowco-
wych najczęściej stosuje się metody serologiczne, ta-
kie jak: podwójna immunodyfuzja pĘtkowa, metoda
radioimmunologtczna (RIA), testy lateksowe oraz mę-
tody oparte na sandwich ELISA (17). Podwójna im-
muno dyfuzj a płytkowa była p i erwszym te stem umozli -

wiającą wykrycie 100 ng enterotoksyny w 1 ml pro-
duktu. W metodzie tej do dołków w zelu agarozowym
wprowadza się surowicę skierowaną przeciw entero-
toksynie S. aureus, referencyjną enterotoksynę oraz
badane probki. Po 24 godzinach na granicy zetknięcia
się antygenu (toksyny) ze swoistymi przeciwciałami
powstają pralki precypitacyjne. Jezeli badane próbki
zawlerująenterotoksynę, to powstanąłączące się ze sobą
linie precypitacyjne. W przypadku natomiast, gdy an-

łgeny będą rózne, prĘkt będą się przecinały. Jest to
oficjalna metoda wykrywania enterotoksyn gronkow-
cowych rekomendowana przęz AOAC (I7, I9),

Inną metodą umożliwiaj ącą wykrycie enterotoksyn
A, B, C, D i E w zywności jest test radioimmunolo-
glczny (RIA), który pol e g a na Łag,zeniu się enterotoksy-
ny gronkowcowej, występującej w badanym materiale,
z przeciw ciałami anty enterotoksyc znymi opłaszczony -
mi w fazie stałej (mikropłytka), Następnie dodaje się
obcogatunkową specyfi czną surowi cę, zawterającąpTzę-
ciwciała znakow ane radioaktywnym pi erwiastkiem,
skierowane przeciwko enterotoksyntę S. aurełs i oce-
nia się poziom radioaktywności, który jest proporcjo-
nalny do ilości zwtaganych przeciwciał, a tym samym
do stężenia enterotoksyny w badanym materiale. Czu-
łość tej metody wynosi pontżej l nglg produktu, jed-
nŃze względow b ezpteczehstwa (tadtoizotopy) zostaŁa
wycofana z większości laboratoriów (19).

Podobną czułośó jakmetoda RIA majątesty latekso-
we, które pozwalająna otrzymanie wyniku w ciagu
20-24 godzin. Opierają się one na reakcji odwróconej,
biernej aglutynacji, która zachodzi między cząsteczka-
mi latęksu pokrytymi przeciwciałami antyenterotok-
sycznymi a obecnąw badanym materiale toksyną,S. az-
reus (I7). Gotowy test lateksowy SET RPLA (Denka-
- Seiken) pozw alana wykrycie enterotoksyny gronkow-
cowej w próbkach żywności i w filtratach z hodowli
S. aureus. Zestaw ten nie wykrywa jednak enterotok-



syny typu E. Czułość testu w przypadku badania żyw-
ności wynosi 1 nglg produktu (5).

Obecnie w badaniach diagnosty czny ch naj częściej

do identyfikacji enterotoksyny gronkowcowej na pod-

tyfikację enterotoksyn A, B, C, D, E S, aureus, oparty
na sandwich ELISA. Pozvłala on na wykrywanie tok-
syn w produktach pĘnnych i staĘch, atakżę w hodow-
lach bakteryjnych. Limit detekcji w zależności od ba-

krajów Unii Europej
ny gronkowcowej w

Toksynę,S. aureus
rajest oparta na

?::nxTfłtTff
Fluorescent Assay). Jest to bardzo
oda, pozwalająca na otrzymanie wy-
minut, przy gnanlcy wykrywalności

wynosi ok.0,25 ng/ml (17).

podsumowanie

Czuła i szybka metoda detekcji enterotoksyny glon-
kowcowej jest wazna dla oszacowania bezpieczeństwa

ku i produktach mlecznych (8, 19).
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