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Do noroviruses in the environment and food constitute a new threat?
Summary
Viral pathogens are the most common cause of human gastroenteritis worldwide. Water and food are considered as the main source of the food-borne infections in humans. Recent reports have shown the increasing
importance of noroviruses as one of the main agents causing food-borne diseases. In most outbreaks food is
indirectly implicated as a source of infection solely through epidemiological investigation, due to difficulties in
virus detection. This review is focused on noroviruses and their role in food-borne transmission. Furthermore
the descriptions of the pertinent food-borne outbreaks have been presented. Finally an overview of the issues
of prevention and control of food-borne infections, as well as the importance of good agricultural and hygienic
practices in virus transmission have been emphasised.
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Wzrastaj¹ca liczba zachorowañ u ludzi z objawami
ostrego zapalenia ¿o³¹dka i jelit (gastroenteritis), o wykluczonej etiologii bakteryjnej, wskazuje na znaczenie
zaka¿eñ wirusowych. Sporód enterowirusów najwa¿niejsz¹ rolê odgrywaj¹ norowirusy zaklasyfikowane do
rodziny Caliciviridae, rodzaju Norovirus. Do tej rodziny nale¿¹ równie¿ kaliciwirusy patogenne dla cz³owieka rodzaju Sapovirus, lecz zaka¿enia nimi s¹ rzadziej
notowane. Wed³ug danych CDC (Centers for Disease
Control and Prevention) w Stanach Zjednoczonych
w 96% przypadków gastroenteritis za g³ówn¹ przyczynê
uznano zaka¿enia norowirusami (20).
Kaliciwirusy s¹ ma³ymi wirusami, wielkoci 30-35 nm,
których wirion jest zbudowany z kapsydu zawieraj¹cego pojedyncz¹ niæ RNA. W obrazie mikroskopu elektronowego norowirusy uwidaczniaj¹ siê jako cz¹stki
kszta³tu sferycznego, pozbawione otoczki oraz wypustek. Zastosowanie technik biologii molekularnej do
analizy genetycznej norowirusów pozwoli³o na wyodrêbnienie dwóch g³ównych genogrup GGI i GGII patogennych dla ludzi (27). Norowirusy charakteryzuj¹ siê
wysok¹ opornoci¹ na czynniki rodowiskowe (zmiany pH, niska i wysoka temperatura) oraz wiêkszoæ
powszechnie stosowanych rodków dezynfekcyjnych
(7, 14).

Drogi transmisji oraz patogeneza zaka¿eñ
wywo³ywanych przez norowirusy
Do zaka¿enia cz³owieka norowirusami dochodzi drog¹ bezporedni¹ tj. w wyniku kontaktu z osob¹ chor¹

lub na drodze poredniej poprzez spo¿ywanie zanieczyszczonej wirusami ¿ywnoci lub wody pitnej (15).
Dane ród³owe nie podaj¹, jaki procent przypadków
gastroenteritis wywo³any by³ konsumpcj¹ zanieczyszczonej wirusami ¿ywnoci i wody, a jaki by³ wynikiem
bezporedniego kontaktu z osob¹ chor¹ lub zanieczyszczonymi przedmiotami. Opisywane w pimiennictwie
zdiagnozowane przypadki infekcji pokarmowych u ludzi, wywo³ywanych przez norowirusy, dotyczy³y konsumpcji miêczaków (17), wie¿ych warzyw i owoców
(23) oraz potraw z nich przygotowanych (sa³atki warzywno-owocowe, desery owocowe). Nie we wszystkich przypadkach zachorowañ mo¿liwe by³o wykonanie odpowiednich analiz laboratoryjnych pozwalaj¹cych
jednoznacznie stwierdziæ, ¿e podejrzewany produkt
¿ywnociowy by³ rzeczywistym ród³em zaka¿enia.
Wynika to g³ównie z braku testów diagnostycznych lub
odpowiednich procedur badawczych pozwalaj¹cych na
analizê próbek ¿ywnoci. Dzieje siê tak, gdy¿ w wielu
krajach nie diagnozuje siê oraz nie ewidencjonuje wirusowych infekcji przewodu pokarmowego. ¯ywnoæ
mo¿e ulec zanieczyszczeniu wirusami na trzech etapach
jej produkcji: w momencie jej wytwarzania (farmy miêczaków, plantacje, uprawy), pozyskiwania (zbiór) oraz
przygotowywania posi³ków (miejsca zbiorowego ¿ywienia).
cieki komunalne s¹ podstawowym ród³em zanieczyszczenia enterowirusami rodowiska, w tym rzek
i zbiorników wodnych. Obecnoæ wirusów w ciekach
jest wynikiem nieskutecznej ich inaktywacji w proce-
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Ryc. 1. ród³a zaka¿enia cz³owieka oraz drogi transmisji wirusów

sie oczyszczania lub ró¿nego typu awarii urz¹dzeñ
oczyszczaj¹cych. cieki trafiaj¹ce do rzek oraz zbiorników wodnych bêd¹cych miejscem hodowli miêczaków powoduj¹ zanieczyszczenie wód oraz organizmów
tam ¿yj¹cych. Miêczaki, pobieraj¹c pokarm na drodze
filtracji wody, poch³aniaj¹ i koncentruj¹ obecne w niej
wirusy. Konsumpcja zanieczyszczonych wirusami ma³¿y w stanie surowym lub poddanych niedostatecznej
obróbce termicznej, która nie inaktywuje czynników
wirusowych, prowadzi do wyst¹pienia zachorowañ
u ludzi (17).
Owoce i warzywa ze wzglêdu na specyfikê uprawy
oraz sposób pozyskiwania bardzo ³atwo ulegaj¹ zanieczyszczeniu wirusami. Ma to miejsce w trakcie nawadniania plantacji zanieczyszczon¹ fekaliami wod¹ lub
podczas rêcznego zbioru przez osobê zaka¿on¹ lub chor¹, której d³onie umo¿liwi³y mechaniczn¹ transmisjê
patogenów. W ten sposób ju¿ na pocz¹tku procesu produkcyjnego owoce staj¹ siê ród³em zaka¿enia dla konsumenta. Kolejnymi etapami, w których mo¿e dojæ do
zanieczyszczenia ¿ywnoci jest proces jej przetwarzania, pakowania i przygotowywania posi³ków. Analiza
epidemiologiczna przypadków gastroenteritis dowodzi,
¿e istnieje ryzyko wtórnego zanieczyszczenia ¿ywnoci przez osoby chore lub maj¹ce stycznoæ z osob¹
chor¹, a które z racji wykonywanej pracy zajmuj¹ siê

przygotowywaniem posi³ków. ród³a zaka¿enia cz³owieka oraz drogi transmisji wirusów przedstawiono na
rycinie 1.
Ryzyko wyst¹pienia zaka¿enia w du¿ej mierze jest
determinowane opornoci¹ wirusów na czynniki rodowiskowe, liczb¹ cz¹stek wirusowych znajduj¹cych
siê na/w ¿ywnoci oraz wra¿liwoci¹ konsumenta na
zaka¿enie. Do organizmu cz³owieka wirus dostaje siê
drog¹ pokarmow¹. Aerogenna droga zaka¿enia cz³owieka nie zosta³a jeszcze w pe³ni udokumentowana.
Zak³ada ona, ¿e wirus z górnych dróg oddechowych
w wyniku po³kniêcia przedostaje siê do przewodu
pokarmowego bêd¹cego docelowym miejscem jego
namna¿ania (19). Liczba cz¹stek wirusowych mog¹ca
wywo³aæ zaka¿enie jest bardzo ma³a i wynosi oko³o
10-100 cz¹stek (4). Wirusy po pokonaniu bariery, jak¹
stanowi kwane rodowisko ¿o³¹dka, wnikaj¹ do komórek nab³onka jelitowego, gdzie nastêpuje szybka ich
replikacja. W wyniku uszkodzenia nab³onka oraz zmian
morfologicznych kosmków jelitowych dochodzi do stanu zapalnego b³ony luzowej przewodu pokarmowego
i zaburzeñ jej funkcji (18). Choroba ma zazwyczaj przebieg ostry w postaci silnych fontannowych wymiotów, intensywnej biegunki wystêpuj¹cej ju¿ po 24-48
godzinach od zaka¿enia oraz gor¹czki. Odwodnienie
oraz zaburzenia elektrolitowe w organizmie stanowi¹
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bezporedni¹ przyczynê zgonów osób starszych i dzieci. Wydalanie wirusa wraz z ka³em rozpoczyna siê
w okresie inkubacji choroby i trwa do jednego tygodnia od momentu wyst¹pienia pierwszych objawów klinicznych (1, 15).

Wybrane przypadki infekcji wirusowych
po spo¿yciu zanieczyszczonej ¿ywnoci i wody
Zaka¿enia norowirusami s¹ szeroko rozpowszechnione i obecnie notowane s¹ na ca³ym wiecie. W tabeli 1.
przedstawiono sumaryczne zestawienie notowanych
w ostatnich latach najwiêkszych ognisk choroby wywo³ywanych przez norowirusy, za poni¿ej opisano
wybrane przypadki infekcji pokarmowych wywo³ywanych przez te wirusy po spo¿yciu zanieczyszczonej ¿ywnoci i wody.
Zachorowania pojawi³y siê jesieni¹ 2001 r. w po³udniowej Szwecji, gdzie u 30 osób wyst¹pi³y objawy gastroenteritis. Wstêpne dochodzenie epidemiologiczne
wykaza³o, ¿e osoby chore spo¿ywa³y ciastka z kremem
zawieraj¹cym mro¿one maliny. Badaniom laboratoryjnym poddano próbki ka³u od osób chorych oraz mro¿one maliny z partii u¿ytej do produkcji kremu. Obecnoæ norowirusa genogrupy I wykazano w 5 z 9 badanych próbek ka³u oraz genogrupy II w próbkach malin.
Przeprowadzone badania potwierdzi³y, ¿e ród³em zaka¿enia by³y maliny. Obecnoæ ró¿nych szczepów wirusa w próbkach klinicznych od chorych oraz w malinach sk³oni³o autorów do rozwa¿añ pozwalaj¹cych
wyjaniæ powy¿sze ró¿nice. W tym przypadku odniesiono siê do badañ prowadzonych na ma³¿ach, u których uprzednio stwierdzano wystêpowanie zanieczyszczeñ mieszanymi szczepami norowirusa przy jednoczesnym zaka¿eniu ludzi wywo³ywanym przez jeden
szczep. W opisanym ognisku choroby prawdopodobnie maliny by³y zanieczyszczone norowirusami obu
genogrup, a tylko jedna wywo³a³a kliniczne objawy
Tab. 1. Wybrane przyk³ady ognisk gastroenteritis wywo³anych
przez norowirusy po spo¿yciu zanieczyszczonej ¿ywnoci
Miejsce
w yst¹pienia
zachorow ania

R ok

Zanieczyszczona
¿y w n o  æ

Liczba
z a c h o ro w a ñ

P i miennictw o

USA

1996

ostrygi

153

B e rg i w s p .,
2000

USA

1998

szynka, miêso
indycze, salami

125

D aniels i w sp.,
2000

Finlandia

1998

mro¿one maliny

509

P ö n k a i w s p .,
1999

S zw ecja

2001

mro¿one maliny

130

Le G uyader
i w s p ., 2 0 0 4

Japonia

2001

kapusta

152

K obayashi
i w s p ., 2 0 0 4

USA

2001

lody

184

P arshionikar
i w s p ., 2 0 0 3

Francja,
W³ ochy

2003

ostrygi

269

D oyle i w sp.,
2002

D ania

2005

mro¿one maliny

450

Falkenhorst
i w s p ., 2 0 0 5

choroby. Równie¿ rozmieszczenie wirusa w partii malin mog³o byæ nierównomierne, tzn. spo¿yta czêæ
malin mog³a zawieraæ jeden szczep wirusa, a próbki
malin pobrane do badañ wirusologicznych inny (16).
Na prze³omie wrzenia i padziernika 2001 r. w stanie Wyoming, USA wyst¹pi³o ognisko ostrego gastroenteritis u 84 ze 111 osób spo¿ywaj¹cych posi³ki w barze
turystycznym. Analizie epidemiologicznej poddano 41
rodzajów ¿ywnoci, jednak nie wykazano zwi¹zku miêdzy jej spo¿yciem, a wyst¹pieniem choroby. W dalszym
etapie badaniem objêto wodê pitn¹ z ujêcia wody usytuowanego w bliskiej odleg³oci od zbiornika cieków.
Badania wykaza³y obecnoæ pa³eczek E. coli pomimo
dzia³aj¹cych urz¹dzeñ chloruj¹cych wodê. Dalsze dochodzenie ujawni³o ich nieprawid³owe funkcjonowanie. W analizowanych próbkach wody i ka³u osób choruj¹cych stwierdzono obecnoæ norowirusów, za analiza sekwencyjna potwierdzi³a ich przynale¿noæ do
genogrupy I. Norowirusy genogrupy II stwierdzono
w jednej próbce wody. Badania laboratoryjne jednoznacznie wskaza³y na norowirusy jako przyczynê zachorowañ osób, które spo¿ywa³y posi³ki w barze (21).
W 2003 we Francji stwierdzono ognisko gastroenteritis po spo¿yciu ostryg. W tym samym czasie informowano o podobnych zachorowaniach we W³oszech
(ponad 200 przypadków) po spo¿yciu ostryg pochodz¹cych z tego samego ród³a. Badania epidemiologiczne
przeprowadzone we Francji wykaza³y, ¿e sporód 36
osób, które spo¿ywa³y surowe ostrygi tylko u 21 osób
wyst¹pi³y objawy choroby. W tym samym czasie odnotowano 13 kolejnych ognisk choroby z 69 przypadkami. Przeprowadzone badania laboratoryjne 12 próbek
ka³u z 5 ró¿nych ognisk potwierdzi³y obecnoæ norowirusów genogrupy I i II w 7 próbkach. W spo¿ywanych ostrygach wykryto norowirusy przynale¿¹ce do
jednej lub obu genogrup. Sporód 3 szczepów norowirusa, wykrytych w próbkach ka³u we Francji, jeden
by³ identyczny ze szczepem obecnym w ostrygach oraz
w próbce ka³u z W³och, wiadcz¹c o tym samym ródle zaka¿enia. Uwa¿a siê, ¿e bezporedni¹ przyczyn¹ zanieczyszczenia miêczaków by³y ulewne deszcze, które
u³atwi³y wtórne zanieczyszczenie ciekami wód przybrze¿nych (6).

Wykrywanie kaliciwirusów w ¿ywnoci
W zwi¹zku z narastaj¹c¹ liczb¹ przypadków infekcji
pokarmowych na tle wirusowym u ludzi, wiele laboratoriów wirusologicznych podjê³o próby opracowania
metod badawczych, umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie
analizy wirusologicznej próbek ¿ywnoci. Napotykane
trudnoci wynikaj¹ z braku komercyjnie dostêpnych
testów diagnostycznych, pozwalaj¹cych na analizê próbek ró¿nych rodzajów ¿ywnoci oraz odpowiednich
materia³ów referencyjnych. Dotychczas stosowane klasyczne metody wirusologiczne np. mikroskopia elektronowa czy hodowle komórkowe posiadaj¹ nisk¹ czu³oæ, a w zwi¹zku z tym ich zastosowanie w diagnostyce wirusologicznej ¿ywnoci jest ograniczone. Ponadto kaliciwirusy ludzi nie namna¿aj¹ siê w hodowlach
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komórkowych, a minimalna ich liczba, jak¹ powinna
zawieraæ badana próbka, aby mo¿na je by³o uwidoczniæ w obrazie mikroskopu elektronowego, siêga kilkuset tysiêcy.
G³ównym problemem w wykrywaniu wirusów zanieczyszczaj¹cych ¿ywnoæ jest brak efektywnej metody ich ekstrakcji i koncentracji z badanych próbek metody, która jednoczenie pozwoli³aby usun¹æ substancje maj¹ce w³aciwoci inhibitorów enzymów u¿ywanych w reakcjach amplifikacji. Obecnie stosowane
metody diagnostyczne sk³adaj¹ siê z dwóch etapów, tj.
ekstrakcji i koncentracji wirusów z próbek ¿ywnoci
oraz ich detekcji. Niezmiernie wa¿ne jest, aby ka¿dy
z tych etapów charakteryzowa³ siê maksymaln¹ czu³oci¹, pozwalaj¹c¹ na wykrycie jak najmniejszej liczby
cz¹stek wirusowych w badanej próbce. Ekstrakcjê wirusów przeprowadza siê na drodze homogenizacji próbki (owoce, miêczaki) b¹d te¿ jej mycia (warzywa, wêdliny) w roztworach substancji pozwalaj¹cych uwolniæ
wirusy z powierzchni produktów ¿ywnociowych.
W celu okrelenia czu³oci zastosowanej metodyki ekstrakcji i detekcji wirusów z próbek ¿ywnoci wielu badaczy stosuje wirusy modelowe, jak np. poliowirus czy
kaliciwirus kotów (FCV). Jest to szczególnie wa¿ne
w przypadku pracy z norowirusami, które nie namna¿aj¹ siê in vitro. Wirusy modelowe namna¿aj¹ siê w hodowlach komórkowych, daj¹c ³atwy do oceny efekt
cytopatyczny, który w sposób bezporedni pozwala
okreliæ ich miano, a w dalszej kolejnoci oceniæ stopieñ
odzysku cz¹stek wirusowych z analizowanych próbek.
Detekcjê wirusów w ekstraktach z próbek ¿ywnoci
przeprowadza siê w oparciu o techniki pozwalaj¹ce na
wykrywanie materia³u genetycznego wirusów. Powszechnie stosowan¹ metod¹ jest odwrotna transkrypcja po³¹czona z polimerazow¹ reakcj¹ ³añcuchow¹
(RTPCR) oraz jej odmiany, real-time PCR czy NASBA
(9-11, 24, 25). Powy¿sze metody pozwalaj¹ uzyskaæ
wysok¹ czu³oæ w granicach 101-103 cz¹stek wirusowych w 1 gramie badanej próbki (14). Aby zwiêkszyæ
czu³oæ i swoistoæ zastosowanej metody detekcji, nale¿y d¹¿yæ do maksymalnego odzysku wirusa z badanej próbki oraz do usuniêcia substancji inhibitorowych,
które ³¹cznie z wirusami przedosta³y siê do roztworów
elucyjnych. Substancje te w wielu przypadkach prowadz¹ do zmniejszenia wydajnoci lub zatrzymania reakcji amplifikacji, co skutkuje znacznym obni¿eniem czu³oci metody oraz uzyskiwaniem wyników fa³szywie
ujemnych. W³¹czenie odpowiednich kontroli w proces
analizy próbek ¿ywnoci, np. kontroli dodatniej i ujemnej metody ekstrakcji lub kontroli wewnêtrznej reakcji
amplifikacji, pozwoli monitorowaæ przebieg ka¿dego
etapu metody, wykluczyæ wp³yw czynników zewnêtrznych na uzyskiwane wyniki oraz podnieæ wiarygodnoæ przeprowadzonych analiz.

Wra¿liwoæ norowirusów na rodki dezynfekcyjne
oraz zabiegi stosowane w przetwórstwie spo¿ywczym
Warzywa, owoce oraz miêczaki spo¿ywane s¹ w stanie surowym b¹d te¿ poddane tylko niewielkim za-
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biegom kulinarnym. Mycie owoców i warzyw jest najczêciej spotykan¹ praktyk¹ usuwania zanieczyszczeñ
mechanicznych, owadów i paso¿ytów z ich powierzchni. W przypadku zanieczyszczeñ mikrobiologicznych
ta metoda okaza³a siê mniej skuteczna, gdy¿ tylko redukuje ich iloæ (3). Obecnie uwa¿a siê, ¿e mycie owoców w niektórych przypadkach mo¿e powodowaæ przemieszczenie drobnoustrojów z powierzchni do g³êbszych ich tkanek. Najczêciej stosowanym rodkiem
dezynfekcyjnym w przetwórstwie owocowo-warzywnym s¹ roztwory zawieraj¹ce zwi¹zki chloru ze wzglêdu na nisk¹ cenê, ³atwoæ u¿ycia oraz wysok¹ aktywnoæ bójcz¹ w stosunku do drobnoustrojów. Mimo to
w niektórych krajach europejskich wprowadzono zakaz ich stosowania ze wzglêdu na silne powinowactwo
zwi¹zków chloru do materii organicznej, a tak¿e szybki spadek koncentracji aktywnego chloru w roztworach
myj¹cych, co nie gwarantowa³o skutecznej dezynfekcji. Norowirusy s¹ doæ oporne na dzia³anie zwi¹zków
chloru. Dopiero stê¿enie 10 mg/l tego zwi¹zku jest stê¿eniem inaktywuj¹cym kaliciwirusy, jednak tak wysoka koncentracja chloru u¿ywana jest tylko do dezynfekcji systemów wodoci¹gowych w przypadku ich zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Roztwory dezynfekcyjne zawieraj¹ce chlor nie mog¹ byæ stosowane
rutynowo do usuwania zanieczyszczeñ mikrobiologicznych z ka¿dego typu ¿ywnoci, gdy¿ mog¹ one powodowaæ zmianê w³aciwoci organoleptycznych, np.
owoców. Inn¹ grup¹ zwi¹zków stosowanych w przetwórstwie owocowo-warzywnym s¹ kwasy organiczne, które mog¹ hamowaæ wzrost mikroorganizmów.
Jednak niskie pH roztworów kwasów organicznych
u¿ywanych do mycia owoców b¹d stosowanych w formie oprysku nie pozbawi w³aciwoci zakanych obecnych tam kaliciwirusów (26).

Zapobieganie infekcjom wirusowym
przenoszonym przez ¿ywnoæ
Najskuteczniejsz¹ form¹ zapobiegania wirusowym
infekcjom pokarmowym przenoszonym przez ¿ywnoæ
jest cis³e przestrzeganie zasad higieny wród osób zajmuj¹cych siê pozyskiwaniem i przetwarzaniem ¿ywnoci. Szczególny nacisk nale¿y po³o¿yæ na najprostsze sposoby postêpowania, jak np. czêste mycie r¹k,
noszenie rêkawiczek czy te¿ zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych na plantacjach owoców.
U¿ywanie jednorazowych rêkawiczek jest szczególnie
wa¿ne tam, gdzie ¿ywnoæ ma bezporedni kontakt
z d³oñmi. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e rêkawiczki nie zabezpiecz¹ ¿ywnoci przed jej wtórnym zanieczyszczeniem,
je¿eli dotykano nimi powierzchni uprzednio zanieczyszczonych wirusami. Wirusy znajduj¹ce siê na powierzchni owoców lub w ciele miêczaków nie namna¿aj¹ siê,
wiêc liczba drobnoustrojów, jaka zosta³a do nich wprowadzona w miejscu pierwotnej kontaminacji nie ulega
zwiêkszeniu, a wrêcz przeciwnie  mo¿e siê zmniejszyæ w zwi¹zku z przed³u¿onym okresem i warunkami
ich przechowywania. Przechowywanie ¿ywnoci w niskich, czêsto ujemnych temperaturach wp³ywa konser-
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wuj¹co na obecne na/w niej czynniki wirusowe, przez
co ¿ywnoæ jest nadal zanieczyszczona, a wiêc potencjalnie zakana.
Nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej by³o przyczyn¹ wiêkszoci opisywanych przypadków infekcji
pokarmowych u ludzi, kiedy osoba z zanieczyszczonymi wirusami d³oñmi zbiera³a owoce b¹d te¿ przygotowywa³a posi³ki. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na
osoby z objawami wskazuj¹cymi na infekcjê przewodu
pokarmowego, które z racji wykonywanej pracy maj¹
kontakt z ¿ywnoci¹. Osoby takie powinny zostaæ tymczasowo odsuniête od wykonywanych zajêæ. Obecne
zalecenia dotycz¹ce powrotu do pracy osób, u których
stwierdzono infekcjê wywo³an¹ przez norowirusy wskazuj¹, ¿e mo¿e to nast¹piæ dopiero po 48 godzinach od
ust¹pienia objawów klinicznych choroby (22).
Nale¿y d¹¿yæ do ustawicznego podnoszenia wiadomoci z zakresu mikrobiologicznego bezpieczeñstwa
¿ywnoci wród producentów ¿ywnoci (plantatorów
owoców i warzyw), sezonowych pracowników oraz
osób zajmuj¹cych siê przetwarzaniem i przygotowywaniem ¿ywnoci w ma³ych zak³adach gastronomicznych
lub zak³adach zbiorowego ¿ywienia. Nale¿y okreliæ
punkty krytyczne zwi¹zane z procesem jej pozyskiwania i przetwarzania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na mechanizmy, jakie prowadz¹ do zanieczyszczenia ¿ywnoci przez wirusy. Kontroluj¹c jakoæ sanitarn¹ ¿ywnoci jako gotowego produktu nale¿y zwróciæ
uwagê nie tylko na proces jej produkcji, przetwarzania
czy dystrybucji, ale równie¿ na rodowisko, z którego
ona zosta³a pozyskana. Jest to szczególnie wa¿ne
w przypadku owoców i warzyw. Woda u¿ywana do
nawadniania upraw czy plantacji, która nie spe³nia
wymogów sanitarnych stanowiæ mo¿e g³ówne ród³o
zanieczyszczenia wirusami. Równie¿ hodowla miêczaków powinna byæ prowadzona w wodach spe³niaj¹cych
kryteria sanitarne, a ich zbiór z obszarów zanieczyszczonych powinien byæ surowo zakazany. cieki, szczególnie te, których nie uzdatniano w sposób prawid³owy, przedostaj¹c siê do rzek lub ujêæ wody mog¹ byæ
przyczyn¹ zanieczyszczenia upraw w momencie powodzi czy lokalnego wyst¹pienia rzek. Zgodnie z ustaw¹
o odpadach oraz Rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska w sprawie komunalnych osadów ciekowych zabrania siê rolniczego wykorzystania cieków do nawo¿enia u¿ytków rolnych na gruntach przeznaczonych do
uprawy rolin spo¿ywanych w stanie surowym. Równie¿ komunalnymi osadami cieków nie wolno nawoziæ gruntów, na których rosn¹ roliny jagodowe i warzywa w okresie zbiorów oraz w czasie 18 miesiêcy
poprzedzaj¹cych ich zbiór (13).
Przestrzeganie zasad higieny przez osoby zatrudnione w przemyle rolno-spo¿ywczym oraz zasad dotycz¹cych nawadniania i nawo¿enia pól uprawnych osadami cieków, a tak¿e okresów karencji, jakie nale¿y
zachowaæ przed zbiorem warzyw i owoców z plantacji, pozwoli znacznie zredukowaæ ryzyko wirusologicznego zanieczyszczenia ¿ywnoci. Z drugiej strony,
wprowadzenie diagnostyki oraz ewidencjonowanie wi-
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rusowych infekcji przewodu pokarmowego pozwoli
ustaliæ faktyczne ród³o zaka¿enia oraz zastosowaæ odpowiednie procedury maj¹ce na celu ograniczenie mo¿liwoci transmisji czynnika zakanego oraz liczby zachorowañ u ludzi.
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