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Summary

The paper reyiewed §almonella outbreaks in Polan
from 2004. Salmonella was detected in 1.1% of animal

terial. The highest
try flocks ranged
laying and meat p

level c of hatcheries (63.4%). It
anima tested and therefore the
Salmonella was found in 5.540ń of poultry carcasses a
seroyars were S. Enteritidis, S. Ihfantii, S, Hadar and S. Typhimurium. Antimicrobial resistance was

observed in 44.3 .oń of tested śalmone|Ia strains. Multi-resistance was observed in all tested S. Hadnr and

50.0qlo of S. Typhimurium isolates. Antimicrobial resistance in non-pathogenic E. coli 1as m9re |requent 
than

in Salmonella. The highest resistance and multiresistance was noted in the case of strains isolated from
chickens (Ga|lus ga|lu§. Quinolones and]betalactams resi§tance wa§ observed both in Salmonella and E- coli.

The obtained results on silnronella outbreaks and antimicrobial resistance indicated similai ticnds to those

observed in other Member States. Harmonizing diagnostic techniques and data co|lection will PositivelY
influence the efficacy of Salmonella control and public health.
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Pałeczkl Salmonella są jedną z nalczęstszych przy-
CZryn
zaka
10).
lż00
członkowskie UE obowiagek monitorowania występo-
wania pałeczek Salnlonella w środkach żywtenia zwle-
rząt,u zwlerzal i w żyr,vności pochodzenia zwierzęcego
oraz monitorowania ich oporności na substancje anty-
bakteryjne. Polska, wypełniając obowiązki nałozone
wymienionymi aktami prawnymi UE, przystapiła do
oceny sytuacji epidemiolo gicznej w tym zakresie, jako
istotnych elementów ochrony zdrowia człowieka. Dla-
tego też celem pTacy była ocena częstości występowa-
niapałeczek Salmonella w środkach zyrvienia z\^rlęrzŃ,
tl zwterzal i w żywności pochodzenlazwlerzęcego oraz
określenie poziomu oporności na substancje antybakte-

ryjne szczepów Salmonella i bakterii wskaźnikowych
E. coli.

Mateliał i metody

Zbieranie ianaliza danych epidemiologicznych. W pra-

cy wykorzystano wyniki badan w kierunku obecności pałe-

czek Salmonellą w środkach zywienia zwterzaJ, u zwlerząt

orazw zywności pochodzenia zwierzęcego, uzyskane w la-

boratoriach ZHW w roku 2004. Dane przekazywane były co

latow Salmonella, które otrzymano z laboratoriów ZHW.
Natomiast szczepy E. coli byĘ izolowanę w ZaWadzie Mi-
krobiologii PIWęt-PIB od klinicznie zdrowych zwierząt, zpo-
bieranych w rzężniach wymazów z odbytu bydła i świń lub

Standards (6),

Wyniki iomówienie
W 2004 r. obecność Salmonella stwierdzono w 7,Ioń

ność do grupy serologicznej 85,1% szczepów. Repre-



Tab. 1. Występowanie Salmonella w środkach żywienia zwie-
rzątw Polsce w roku 2004

Tab,2. Występowanie Sąlmonella u zwierząt w Polsce w roku
2004
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świnie - stada zarodowe b

świnie - stada towalowe b

bydło, owce, kory, konie b

zęntowały one następujące grupy serologiczne: BO
(30,3o/o), CI (ż5,0oń), El (13,80/,), DO (8,0%) i C2
(5,3%).

Kolejna tabela (tab. 2) przedstawia stopień TozpTzę-
strzenienia pałeczek Salmonella w populacji zwierząt.
Najczęściej badaniom poddawano próbki uzyskane od
drobiu (43 381 stad), a odsetek zakażonych stad wy-
niósł 6,9%o. W ZHW określono przynalężność serolo-
giczną 4 9,3 Yo izolatow, reprez entuj ących s erowary En-
teritidis (39,IYo), §phimurium (5,6%0), Infantis (I,8Yo),
Hadar (I,5%) i Virchow (0,6%). Gatunkowo swoisty
serowar Gallinarum stwierdzono w mniej niż Ioń szczę-
pow. PozostŃe szczepy należaĘ do grup: CI (2I,I'Yo),
C2 (7,9oń),Bo (7,3oń),Do (4,I%) iF,I (2,8%),

Tab. 3. Występowanie Salmonella w żywności pochodzenia
zwierzęcego w Polsce w roku 2004

Objaśnienia: a - w ciągu roku badania jednego stada mogły być
przeprowadzone kilka razy;b - podane wartości doĘcząIiczby
badanych próbek

Analiza otrzymanych danych wskazuje na wysoki sto-
pień zakażeń środowiska zakładów wylęgu drobiu
(63,4%) . Z de cy dow ana większo ś ć szczep ów S a l m o n e l l a
(94,3%) nie została poddana identyfikacji serologicz-
neJ.

O ds etek prób ek zakażony ch p obranych zę stad zar o -
dowych i towarowych świń wpió sł, odpowie dnio, 0,żoń
i5,8Yo. Poziom zakńęntabydła, owiec, kóz i koni, któ-
re ze względu na małą liczbę wykonanych badań połą-
czono w jedną kategorię, wyniósł 2,3oń badanych pró-
bek.

Salmonella wyosobniono z 0,4oń przębadanych pró-
bek żywności (n : 78 22I). Częstość występowania

Tab. 4. Pięć serowarów Salmonella najczęściej notowanych
w Polsce w 2004 r., z uwzględnieniem źródła izolacji
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Ryc. 1. Częstość wy§tępowania oporności i wielooporności
wśród §zczepów .S. Enteritidis, S. Infantis, S. Typhimuriurn
i .§. Hadar izolowanych w Polsce w roku 2004

W poszczegolnych kategoriach ŻywnoŚci
no w tabeli 3. Uzyskaneizo|aĘ należały do
ch grup seIologicznych: C1 (3I,7oń), BO

(ż7,60^), Do (20,2yo) i C2 ( 1 1,8%),
Ana|tza 432 szczepów Salmonella wylzolowanych

w ż0O4 r., które poddano identyfikacji serologicznej
w ZaWadzle Mikrobiologii PIWet.-PIB, pozwo|1ła za-
kwalifikowaó je do 39 serowarów. W tabeli 4 przedsta-
wiono 5 serowarów najczęściej występujapych w środ-
kach zywieniazwieruąt u drobiu, świń, i żyłvności po-
chodzenia zwierzęcego, w zestawieniu z danymi doty-
czącymizakażeh|ldzipałeczkamiSalmonellawż0O3r.

nych ogniw łańcucha pokarmowego w krążeniu pałe-

Ryc. 2. Częstość występowania oporności i wielooporności
wŚród szczepów E. coli, izolowanych w Polsce w roku 2004,

z uwzględnieniem źródła izolacji

oprócz środkow żywie-
a szęrzenię się zakażeń
ąt ma zanieczyszczenie

środowiska ich chowu (1, 3, 10). W Danii, Finlandii,
lat sąprowadzone
drobiu w stadach
częstość występo-
niska. Natomiast

w stadach drobiu moze mieó zanieczyszczone środowi-



stad kur niosek, w za|eżności od kraju, sięga 18Yo, aw
przypadku brojlerów wynosi od  Yo do 24,3%o.

Zebrane dane wskazują na rożnice w częstości wy-
stępowania zakażeh Salmonellaw zalężności od gatun-
kl zwierząt i sektora produkcji (tab. 2). Dla ilustracji,
odsetek zakńonych stad kaczek i gęsirzeźnych wyniósł,
odpowiednto,I4,3oń i I,60ń. W krajach UE (2) odnoto-
wano podobny poziom zakażęń. Intensywno śc zakażeh
świń w Polsce (5,8%) równiez nie odbiega od stwier-
dzanej np.w Niemczech (5,5%).

Główną pr zy c zy ną zakażęi c złow i eka p ałe czkami
S alm o n e l l aj est zyłvno śc pochodzen i a zw ierzęcego ( 1 0).
W Polsce najczęstszymźródłemzakażęnia sąjaja i pro-
dukty je zawierajag,e oraz mięso drobiowe (7). Potwier-
dzająto dane przedstawione w tabeli 3. W większości
krajów UE, podobnie jak w naszym kraju, pałeczkt Sal-
monella stwierdzano w ponad Ioń badanych jaj kon-
sumpcyjnych. Odsetek zanleczy szczony ch tuszek dro-
biowych sięał w Belgii 17,5% (2).

Skala produkcji drobiarskiej i stwierdzony poziom
zakażeh stad i zanieczyszczeń tuszek i jaj pałeczkami
Salmonella stanowi realne zagrożenie dla zdrowia pu-
blicznego, Potwierdza to analiza częstości występowa-
nia serowarów Salmonellal drobiu, w zywności i u lu-
dzi (tab. 4). Zarówno w Polsce, jak i innych krajach UE
naj wi ęks ze znaczęnię epi demi o 1o gic zne maj ą s erowary
Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Infantis i Virchow,
choctaż w zalężności od kraju obserwuje się róznice
w częstości ich występowania (2,7 ,9).

Innym a sp ektem zakażeń p ałe c zkamt S a l m o n e l l a p o -
tencjalnie zagrażającym zdrowiu konsumentów jest na-
rastająca oporność na substancje anĘbakteryjne. Prze-
jawia się ona, między innymi, wzrostem częstości wy-
stęp owania szczep ów wi e l o op orny ch, a takżę p oj awi e -
niem się oporności na anĘbiotyki chinolonowe i beta-
laktamowe (2, 5,9, 10). Uzyskane wyniki w pełni po-
tw ier dzają tstnienie w Pols ce tendencj i ob s erwowanych
w innych krajach UE (2,9), Na szczególnąuwagę za-
sługuje fakt stwierdzenia wielooporności u wszystkich
badanych szczepów.S. Hadar serowaru, którego rola
w epidemiologll zatruc pokarmowych ludzi w Polsce
istotnie wzrosła w ostatnich latach (7). Wielooporność
,S. Ęphimuriumzwiązana jest natomiast z pojawieniem
się w naszym kraju klonu DT104 (8, 9)

Pojawianie się opornych bakterii jest efektem po-
wszechnego stosowania antybiotyków w chowię zwie-
rzaJ,które stwarzapresję środowiskową i powoduje se-
lekcję szczepów opornych (10). Częste występowanie
antybiotykooporrrości u szczepów E. coli izolowanych
od klinicznie zdrowych zwterząt potwierdza tę obser-
wację (2). Rożnice opomości na antybiotyki stwierdzo-
ne pomiędzy badanyml szczepami bakteryjnymi izolo-
wanymi od poszczególnych gatunków zwierząt (tyc.2)
wskazuj ą n a r ożną intensywno ś ć sto sowania an§bioty-
ków w poszczego7nych sektorach chowu. Stwierdzenie
93,7oń opornych szczepów E. colimoże sugerować nad-
uzywanie antybiotykow w chowie kur.

Na uwagę zasługuje fakt występowania opomości na
antybiotyki z grupy chinolonów, zarówno w przypadku
E. coli, jak i Salmonella. Możę to stwarzać poważne

problemy medyczne, gdyz substancje te są stosowane
z wybor-rr w leczeniu ostrej salmonellozy u ludzi. Nie-
pokojącym sygnałem jest również stwterdzenie opor-
ności na antybiotyki betalaktamowe, między innymi
u bakterii wskaźnikowy ch, gdy ż może by ó ona przeka-
zyw ana pomiędzy r óżnyml gatunkami mikroorganiz-
mów.

podsumowanie

Przeprowad zone. analizy wskazuj ą że częstość wy-
stępowania pŃeczek Salmonella w środkach żywienia
zsllietząt, u mvierząt i w zl,łvności pochodzęnia zvvie-
rzęcego nie odbiega od sytuacji obserwowanej w innych
krajach UE. Kluczową rolę w pTzenoszentl zakażeń
Salmonella na człowieka odgrywa drób. Wysoki poziom
oporności pałeczek Salmonella i E. coli wskazuje na
potrzebę racjonalizacji stosowania antybioĘkow w cho-
wię zwięrząt, Wykazano rowniez, że oznaczanie opor-
ności bakterii wskaznikowych jest wartościowym
sposobem oceny skali tego zjawiska. Monitorowanie
występowan ia pŃeczek S almonell a oraz śIedzenie opor-
ności bakterii mozę przyczyuc się do zmntejszenia
ryzyka zachorowantaludzi na salmonellozę. Dla uzys-
kania pełne go obrazu epidemiologiczrrego niezbędne jest
jednak ujednolicenie technik izolacji pałeczek Salmo-
nella od zwierzal oraz metodologii zbtęrania danych
o występowaniu tego patogenu na terenie wszystkich
krajów UE. Realizowane obecnie w krajowych labora-
toriach referencyjnych wszystkich krajów członkow-
skich badanta doĘczące występowania pałeczęk Sal-
monella w stadach kur niosek towarowych, pozwolą
zweryfikowac doĘchczasowe dane i ocenić rzeczywi-
ste zagrożenie zdrowia publicznego.
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