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Sumrnary
Staphylococcal food poisoning is caused by the ingestion of foods containing enterotoxins produced mainly by

S. aures strains. The primary reservoirs of S. aureus are human skin and the mucosa, especially the naso-
-pharvngeal cavity.

In this study, mu|tiplex polymerase chain reaction (PCR) was used to detect the staphylococcal enterotoxin
genes (sea, seb, sec, sed and see) in S. aureus isolates from food (rarv minced pork, beef or turkey meat) and
human carriers (naso-pharyngeal and faecal swabs). A total of l80 isolates of S. aureus strains were examined
and 67 of them (37%) were found to harbor the genes encoding staphylococcal toxins. Among the S. aureus
strains isolated from faecal, naso-pharyngeal swabs and food 59oń,360^ and 187o respectively wóre determined
as potential enterotoxin producers. It was discovered that among the enterotoxigenic strains the most numerous
group carried sec (45%) and sea (40%) genes, followed by sed (16%) and seb (l2%). Only one S. aureus strain
(from feces) possessed see gene. The results confirmed that humans are the primary source of staphy|ococcal
contamination of food and that PCR is a sensitive and rapid method which may be used in detection and
identification of enterotoxigenic S. aureus strains.
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Obecność gronkowców enterotoksycznych w zyw-
no ś ci j e st j e dną z naj częś ciej stwierdzany ch pr zy czyn
zatruó pokarmowych u ludzi. W Polsce w 2002 r. za-
rejestrowano 26 734 zachorowanta rozpoznane jako
bakteryj ne zatrucia pokarmowe. Dominuj ącym czyn-
nikiem etiologicznym tych infekcji były pńeczki Sal-
monella oraz gronkowce. Salmonellozy stwierdzono
u20 5]5 chorych, natomiast wśród pozostałych 6159
przypadków przy czyną 7 260 zachorowań były gron-
kowce, Ogółem, w latach 1999 -2002, pow odem 2642
przypadków zatruć byĘ gronkowce (1).

Zatructa pokarmowe wywoływane są spozyciem
zywności zawter ającej enterotoksy cznę szczepy albo
enterotoksyny wytwarzane głównie przez gafunki ko-
agulaz,o -dodatnie, a przede wszystkim przez S t ap hy -
lococcus aureus. W ostatnich latach stwierdzono jed-
nak, że mogą one być także produkowane przez gron-
kowce koagulazo-ujemne, takie jak S. epidermidis
i S. xylosus (6,2I). Ponadto okazńo się, ze częstotli-
wo ść występowania szczępow enterotoks y czny ch

wśród gronkowców złocistych jest zróżnicowana.
Z dany ch pi śmiennictwa wynika, ze właściwo ś ć ta była
wykrywanaubardzo rożnego odsetka szczępow S. au-
retts (0-560ń), wyosobnionych zmlekai jego przetwo-
rów (4,5, 17, 18). Podobne różnice, sięgające od160ń
do 860ń obserwowano wśród szczepów pochodzących
z przetw or ów mięsnych, zar ówno surowych, j ak i po d-
danych obróbce termicznej (I2, I3). Udowodniono
takżę, że niektóre szczepy S. aureus posiadają zdol-
ność produkcji jednocześnie dwu i więcej enterotok-
syn (10),

Enterotoksyny gronkowcowe stanowią grupę termo-
stabilnych i opornych na działanie soku zołądkowego
białek, Największe ich stęzenia wytwarzane sąw opty-
malnych dla wzrostu gronkowców warunkach pH,
aktywności wody środowiska i temperatury (pH 6,8-
-6,9, a*> 0,97, T -37"C) (3).

Obecnie wiadomo, że przyczyną 9 5oń gronkowco-
!\Tch zatruc pokatmowych na świecie sąenterotoksy-
ny reprezentujące typy od A do E, wśród ktorych do-



minuj ą toksyny A or az D (9). Pozostał e 50ń zatnń pr zy -
pisuje się nowo odkrytym enterotoks5mom, określo-
nym jako łpy od G do R orazU (8, 16). W Stanach
Zjednoczonych, uwzględntając szczepy S. aureus pro-
dukujące kilka enterotoksyn wykazano, że najczęściej
powodem zatruć jest enterotokslma A (77,8oń), a w
dalszej kolejności D (37,5%) oraz B (I0%) (3), We
Włoszech, podczas analizy typow enterotoksyn wy-
twarzanych przez 298 szczepów ,S. aureus wyizolo-
wanych z ż;ywności okazało się, ze najwięcej z ntch
produkowało enterotoksynę C (33,9%) oraz A (26,5%)
(1 5).

W Polsce doĘchczas nie ma danych doĘczących
łpów enterotoksyn będących przy czyną gronkowco-
lvych zatruó p okarmowych. S ytuacj a ta zap ew ne ule g-
nie zmianie z chwilą wp r ow adzęnta obowiązku okreś-
lania zdolności wytwarzania enterotoks5m przez ko-
agulazo-dodatnie gronkowce wykrywane w produk-
tach spozywczych.

Celem badań było określenie, przy zastosowaniu
techniki PCR, częstotliwości występowania genów
enterotoksyn gronkowcowych A, B, C, D i E wśród
szczepów S. aureus wyizolowanych z żywnośct oraz
stanów zakażeńu ludzi.

Matetiał imetody
Materiał do badań stanowiło łag,znie lB0 izolatów S. au-

relts)w tym 51 wyosobnionychzż;ywności (mięso mielone
indycze,wieprzowe, wołowe i mieszane wieprzowo-woło-
we) oraz I29 izolatów pochodzących od ludzi badanych
w Laboratorium Bakteriologii i Immunologii Dolnośla5kie-
go Centrum Pediatrii we Wrocławiu, wśród których 49
wyizolowano zkaŁl, a80 z jamy nosowo-gardłowej. Bak-
terie wyosobnione z kału pochodzlĘ odludzi z objawami
dysfunkcj i układu pokarmowe go (bie gunka, bóle brzucha),
apochodzącez jamy nosowo-gardłowej od osób zobjawa-
mi stanu zapalnego gardła o różnym nasileniu.

Wszystkie szczepy badano metodą multiplex-PCR w celu
wykazania u nich obecności genów koduja.-
cych enterotoksyny A, B, C, D i E. Pozyty.w-
nąkontrolę tesfu stanowiĘ trzy enterotoksycz-
nę szczępy referencyjne: CCM5757 dla ente-
rotoksyny B, FRI151m dla toksyny D oraz
FRI913 - posiadający geny kodujące entero-
toksyny A, C i E. Szczepy te otrzymano dzię-
ki uprzejmości prof. Gerarda Lina z Centre
National de Rófćrence des Toxómies Sta-
phylococciques, Facultć de Módecine, Lyon,
France.

Całkowity DNA izolowano z I ml hodowli
bakterii w bulionie tryptozowo-sojowym,
inkubowanychwtemp. 37"Cprzez 18 h. Osad
bakterii po odwirowanilzawięszano w 100 pl
wody i dodawano 100 pl20ńroztworuTrito-
nu X-100, po czym mieszaninę przetrzymy-
wano przez l0 min. w temperaturze pokojo-
wej i przez kolejne 10 min. we wrzapej łażni
wodnej. Otrzymanypo wirowaniu (l3 tys. x g
przez 5 min.) pĘn znad osadu zawierał DNA.

Do detekcji genów enterotoksyn A, B, C, D orazF, za-
stosowano stańery zaprojektowanę przez Sharma i wsp.
( 1 9). Reakcję powielania fragmentów genów enterotoksyn
prowadzono w 25 pl mieszaniny zawierającej: 50 mM KCl,
10 mM Tris-HCl, 4 mM MgClr, 0,2 mM dNTŁ 30 pmoli
starterów, 1 pl DNA oraz I jednostkę polimerazy DNA.
Przeprowadzano35 cykli PCR: w 94"Cprzez30 s, w 50"C
przez 30 s oraz w 72"C przez 1,5 min. Produkty PCR roz-
dzięIano w żoń żehl agarozowym.

Wyniki iomówienie
Wśród 5I szczepów S. aureus wyizolowanych

z tywności, u 9 (I8oń) stwierdzono obecność genów
koduj ących enterotoksyny gronkowcowe, klasyfikuj ą-
cych je jako potencjalne zagrożenie zdrowia ludzi.
Geny enterotoksyny A posiadĄ dwa szczepy, entero-
toksynyB dwadalsze oraztoksyny Ctakże dwa. Wśród
pozostĄch 3 szczepów u jednego wykazano obec-
ność genu enterotoksyny D, a następne dwa szczepy
posiadĄ geny 2 enterotoksyn jednocześnie, odpo-
wiednio A i D orazBi D (tab. 1, ryc. 1).

Właściwości enterotoksyczne naj częściej posiada-
Ę szczepy wyosobnionę zkaŁu od ludzi. Stwierdzono
j e u ponad połowy z nich (59%). Gen enterotoksyny A
wykazano w I0 szczępach, C w kolejnych 9, toksyny
D w dwu i B w jednym. U pozostałych7 szczepow
stwierdzono obecność genów kodujących dwie lub trzy
enterotoksyny. Cztery znich posiadaĘ geny entero-
toksyn A i C, kolejne dwa geny toksyn A i D, a ostatni
ztej grupy posiadał jednocześnie geny trzech entero-
toksyn: A, C i E, Reasumuj ąc,najczęściej w tej grupie
szczepów występowĄ enterotoksyny A i C, odpo-
wiednio u 17 t 14 szczepów.

Zkolęi wśród badanych 80 szczepów S. aureus po-
chodzących z jamy nosowo-gardłowej u 29 z nich
(3 6%) stwierdzono ob ecno ś ć genów determinuj ących
syntezę jednej z enterotoksyn gronkowcowych. Naj-
częściej byĘ to: enterotoksyna C (I4 szczepów) oraz

SEA 270 SED 306

SEE 213

SEB 165

SEC 102 bp

Ryc. 1. Obraz elektroforezy w żelu agarozowym produktów multiplex-PCR,
z ażyciem starterów dla genów enterotoksyn SEA, SEB, SEC, SED i SEE
otrzymanych z DNA szczepów S. aureus. Na kolejnych ścieżkach rozdziela-
no produkty PCR otrzymane z DNA szczepów: S. uureus F'RI913 zawieraj ą-
cego geny enterotoksyn: SEA, SEC oraz SEE (ścieżka l),S. aureus CCM5757
zawierającego gen enterotoksyny SEB (ścieżka 2), S. aureus FRI1151m za-
wierającego gen enterotoksyny SED (ścieżka 3). Na pozostałych ścieżkach
rozdzielano produkty PCR ze szczepów 

^§. 
aureus izolowanych z mięsa mie-

lonego: ścieżka 4 - S. aureus, w którym zidentyfikowano geny enterotoksyn
SEB i SED; ścieżka 5-S. aureus z genem enterotoksyny SEC orazścieżka6
- S. aureus zawieraiący gen enterotoksyny SEB



Tab. 1. Dystrybucja genów enterotoksyn gronkowcowych wśród badanych szczepów S, aureus

Źlódło pochodzenia szczepów
Liczba szczepów S. aureus posiadaiących geny poszczególnych enleroloksyn glonkowców

A I B I c I D I E IAicInioIoio|n,cir|Razem
Mięso mielone indycze

Mięso mielone wieprzowo-wołowe

kał ludzki

Jama nOsOwO-gardłowa

Razem

2

10

7

19

2

,|

4

7

1

1

9

14

25

1

2

4

7

4

4

1

2

3

1

1

1

1

9

29

2s

67

toksyn: A (50%) orazC (25%). U zadnego zbadanych
szczepow nie stwierdzono obecnoŚci genów entero-
toksyny D, tak często obecnej x szczępów wyosob-
nionych z przypadków zatruć w USA (2), Podobne
rezrlltaty uzyskano we Włosze ch, gdzie wśrod 298 ęn-
terotoksyczny ch szczepow,S. aureus wyizolowanych
z żywnośct najwięcej posiadało geny enterotoksyn C
(33,9%) oraz A (26,5%) ( 1 5). Rown też badania prze -
prowadzone we Francjivrykazały, żę 66%o enterotok-
sycznych szczepow S. aureus pochodzący ch z r ożne -
go rodzaju zyvności posiadało zdolność syntezy en-
terotoksyny C (17). Zkoleiażu75Yo szczepów S. au-
reils wyosobnionych z próbek zywności na Tajwanie
wykryto geny enterotoksyny A (20).

Z przyto czonych danych piśmienni ctwa wynika, ze
wśrod szczepow S. aureus stwierdzanych zarówno
w zl.wności, jak i u ludzi dominujągronkowce posia-
dające geny enterotoksyn A, C iD (2,11, 15, 20). Wy-
niki badań własnych potwierdziĘ również. ze więk-
szość szczepów, szczególnie pocho dzącychzkałut ja-
my no s owo - gardłowej hldzi, vrykarywało ob e cno ś ć ge -

nów enterotoksyn A i C. Zkolęi tylko 10% badanych
przez nas szczepów posiadało gen enterotoksyny D.
Naj większy odsetek szczepow enterotoks y czny ch
stwierdzono wśrod szczepow .§. aureus wyizolowanych
zkaŁu (59%) i jamy nosowo-gardłowej ludzi (36%o),

a najmniejszy wśród gronkowców pochodzących
zżywności (18%), Wyniki te zapewne pozostają
w związku z pochodzeniem tych szczepów od ludzi
podejrzewanych o stany infekcji. Być moze to jestprzy-
azyn% że Iiczba szczepów enterotoksycznych wśród
wyizo lowa ny ch z kału or az j amy no s owo - gardłowej
była odpowiednio 3- i 2-krotniewyższa od stwierdzo-
nej u wyosobnionych zżywności.

Gro nkowc e ko agulazo -do datni e naj c z ęś c i ej zasie d-
lają skorę rąk i błony śluzowe jamy nosa i gardzieli
człowieka. Przyjmuje się, ze nosicielami tych zaraz-
kow jest 30-80% lrudzi, wśrod których siewcy szczę-
pów enterotoksycznych stanowią od jednej do dwu
trzecich(2). Nosiciele sąwięc głownym źródłem kon-
taminacji żywności. Są nimi zwykle pracownicy za-
kładow spożywczych nie przestrzegający zasad dobrej
praktyki higienicznej. W badaniach Desmarchelier
i wsp. (7) określających stopień zanieczyszczentapół-
tusz wołowych, 7 I,4oń wyizolowanych szczepów
S. aureus produkowało enterotoksyny, a głównym
żr ó dłem zar azka byĘ ręc e prac owników ub oj ni. W b a-

A(7 szczepów). Obecnośó genów enterotoksyn B otaz
D wykazano l4 szczepow (tab. 1).

Ogołem 67 z I80 (31%) badanych szczepów S. au-
reus posiadało potencjalną zdolność produkcji ente-
rotoksyn. Naj częściej, uwzględn iając także szczępy
posiadające geny dla kilku enterotoksyn, byĘ to ente-
rotoksyny C (45%) i A (40%), a następnie D (16%)
iB (I2%). Ęlko w jednym zbadanychszczepow (izo-
Iatzkała) stwierdzono obecność genu enterotoksyny E.

Z danych piśmiennictwa należy wnioskować, ze
naj c zęstszą pT zy c zy nągronko wc owych zatruć p o kar-
mowych jest enterotoksyna A, a następnie D (9).
W Stanach Zjednoczonych enterotoksyny te były po-
wodem odpowiednio ]7 ,8Yo i 37 ,5oń przslpadków za-
truć pokarmowych (3). Z kolei enterotoksyczne szcze-
py S. aureus wyizolowane w tym kraju zkŃulldzi,
u których przypadki zatnlciaprzebiegaĘ z objawamt
biegunki, najczęściej posiadały geny enterotoksyny D
(24,4Yo), a następnie C (22%) i A (I2,2%) ( 1 1 ). W po-
dobnych badaniach przeprowadzonych na Tajwanie
najczęściej stwierdzano geny enterotoksyny A (20).
Podobne do naszych wyniki otrzymano takżew Japo-
ntt, gdzie wśród szczepów S. aureus pochodzących
z kaŁu naj więc ej, b o 4J,9%o, p o s iadało geny enterotok-
synyA (16).

Właściwości enterotoksyczne stwierdzon o takżę
u szczepów bytuj ących w j amie nosowo-gardłowej.
Analinjący te właściwo ścibadaczehiszpańscy stwier-
dzili, że 23,9oń szczępow z tego środowiska u zdro-
!\ych ludzi wykazywało zdolność produkcji enterotok-
syn. Dominuj ącymi u wyo sobnionych szczepów byĘ
enterotoksyny Aoraz C (8).Podobne rezultaty uzys-
kano w badaniach własnych, gdzie 36Yo badanych
pr zęz nas szczep ów po siadało właściwo ś ci enterotok-
syczne, a najczęściej stwierdzanymi enterotoksynami
były również toksyny A oraz C, Nieco innych wyni-
kow dostarczyŁy badania przeprowadzone w Bułgarii.
T am szczepy S. au re u s zasie dlaj ące j amę no s a naj cz ęś -
ciej posiadaŁy geny dla enterotoksyny B (25%) oraz A
(I5%) (I4).

Enterotoksyny wytwarzane przęz szczepy obecne
w produktach Ąrvno ściowych naj częściej reprezentuj ą
typy A i C. Potwierdzająto wykonane w Niemczech
badania enterotoksycznych szczępow S. aureus, wy-
izolowanych z surowego mięsa wieprzowego i wędzo-
nej szynki wieprzowej.WykazaĘ one,że w zdecydo-
wanej większości szczępy te posiadaĘ geny entero-



daniach własnych właśnie szczepy wyosobnione od lu-
dzi najczęściej posiadĄ zdolność produkcj i entero-
toksyn, co potwier dza r oIę człowieka j ako potencj al-
negożtódłazanieczyszczeniaż;ywnościenterotoksycz-
nymi gronkowcami.

Danę zbadań własnych, j akkolwiek uzyskane z ogra-
niczonej ltczby szczepów, w skanĄąże większość en-
terotoksyc znch gionkowc ów wyizolowa ny ch zarcw -
no z żywności, jak i od ludzi, posiada geny kodujące
enterotoksyny A i C. Otrzymane wyniki potwierdzają
równiez przydatnośó techniki PCRjako czliej i szyb-
kiej metody detekcji i identyfikacji enterotoksycznych
szczepow S. aureus. Enterotoksyny gronkowcowe
wykrywane są obecnie głównie metodami immuno-
enzymatycznymt(EllsA)orazgeneĘcznymi(PcR).
Tes§immunoenzymaĘcznecharakteryzujeduzaspe-
cyftcznośó, cnilośó i szybkość wykonania oznaczęń.
Niektóre dostępne na rylrku gotowe zestawy diagnos-
Ęczne umożliwiaj ą wykrycie, w czasie I,5 godz., tak
maĘch stężeń, jak0,2 ng enterotoksyny w 1 g bada-
negoproduktu(22).TecInlkąPCRmożnarownieszyb-
ko i precyzyjnie określać właściwości enterotoksycz-
ne szczępow S. aureus oraz wykrywać potencjalne
żr ó dła zagr o żenia zanim doj dz i e do wypro dukowani a
enterotoksyn,
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Stwierdzenie pod koniec lat 80. XX w u niewielkiej liczby kotów gąbczastej

encefalopatii kotów (FSE) zainicjowało obowiązek badania kotów podejrzanych

na podstawie objawów klinicznych o FSE. W tym celu badano histologicznie

ośrodkowy układ nerwowy u 192 kotów z objawami neurologicznymi, nasuwa-

jącymi podejrzenie FSE. Dodatkowo tkanki l73 kotów badano testem immuno-

histochemicznym na obecnośó patologicznych prionów. Wśród objawów klinicz-

nych dominowała ataksja, agresja, nadwrażliwośó, zmiana osobowości, epilep-

sja Nie stwierdzono zmian histologicznych wskazujących na FSE. Obecnośó

prionów PrP'" stwierdzono l 1 zę l13 kotów. Przyczyną zmian neurologicznych

u 53 kotów było nieropne zapalenie opon mózgowych i mózgu, u 18 sztuk zwy-

rodnieniowe encefalopatie, u 28 nowotwory, u 30 inne przyczyny.W 63 przy-

padkach nie występowaĘ zmiany histopatologiczne w ośrodkowym układzie

nerwow,m' 
G.


