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Obecność gronkowców enterotoksycznych w środ-
kach żywności, szczególnie w surowych przetworach
mięsnych, j est j edną z naj częściej stwierdzany ch przy -
czyn zatruć pokarmowych u ludzi. Potencjalna zdol-
ność tych drobnoustrojów do syntezy enterotoksyn
stwarza istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Ta
właściwość w głównej mterzę zdecydowała o koniecz-
ności kontroli ich występowania w produktach żyw-
nościowych.

N aj c z ę st s z y ml pr zy c zyn ami zatruc p okarm o wyc h u
ludzi sąenterotoksyny A i B. Enterotoksyny wykazują
znacznąc iepło oporno ś ć, a szcze gólnte enterotoksyna
A, która ogrzewana w buforze weronalowym w tem-
perairze l2I,I" nie ulega inaktywacj i przez 18 mi-
nut. C zynniki em zw iększaj ącym stab ilno ś ć termiczną
enterotoksyn jest obecność w żywności chityny (1).

Naj większe ilo śc i enterotoksyn wytw ar zane są przy
wzroście w temperaturach opĘmalnych dla rozwoju
p o szc ze golny ch szczep ów gronkowc ów. P rzy h o dowl i
w temperafurzę 3J"C wybvarzanie enterotoksyn rozpo-
czyna się już w początkowym okresie wzrosfu logaryt-
micznego populacji. Wraz z obniżaniem temperatury
hodowli ilość syntetyzowanej enterotoksyny maleje.
Wzrost w temperaturachniższych od 20"C twyższych
od 46"C prakĘcznie hamuje ich wywarzanie (I7).

Enterotoksyny są klas y cznymi egzotoksynami. En-
terotoksyny gronkowcowe stanowią grupę białek o
masie cząsteczkowej od 28 000 do 35 000 daltonów,
wśród których wyróżniono następujące serotypy: A,
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B,.C,,Cr:C,D, E, G iH(22). Aminokwasami domi-
nulącymi w cząsteczkach białka enterotoksyn, nieza-
leżnię od ich typu są: 7izyna,kwas asparaginowy, kwas
glutaminowy oraz tyrozyna. Geny determinujące ich
syntezę zlokaltzowane są zarówno w genoforze bak-
teryjnym, jak i w plazmtdach (20).

Zakażęnia t zatrucia pokarmowe powodują corocz-
nie zachorowania kilkudziesięciu tysięcy osób w Pol-
sce, a milionów na świecie, W USA szacuje się, ze
corocznie choruje 30 milionów osób, z których 9000
umiera (18).

W Polsce w 1997 r, zarejestrowano 27 922 zacho-
rowania I ozp oznanę j ako bakte ryjne zatrucia pokar-
mowe, Dominuj ącym czynnikiem etiologicznym tych
infekcji były pałeczki Sa]mone]]a oraz gronkowce.
Salmonelozę stwierdzono u 23 157 chorych, natomiast
wśród pozostałych 47 65 przypadków przy czyną 450
zachorowańbyły gronkowce (18). W 1998 r. odnoto-
wano 13 zbiorowych ognisk zatructagronkowcami, w
których zachor ow aŁo 37 5 ludzi (I 4). O gółem w latach
1993-98 w Polsce zarejestrowano 73 zbiorowe zatru-
cia i 2088 przypadków zachorowań (3). Najczęstszym
źródłem bakteryjnych zatruc pokatmowych w Polsce
były ciastka i lody wyprodukowanę z udziałem jaj
(39,]%) oraz mięso i przetwory mięsne (2I,8%).

W Niemczech, Francji i Hiszpanii zatruciagronkow-
cowe w latach 1993-98 klasyfikowane były, podobnie
jak w Polsce, na drugim miejscu wśród wszystkich
przyczyn zatruć pokarmowych. W Niemczech, w wy-



mienionym okresie odnotowan o 26, w e Francj i 243, a

w Hiszpanliż28 zbiorowych ognisk zatrucia. Zkolei
w Wielkiej Brytanii i Walii zatrucia powodowane przez

określenie udziŃu szczepów en-

z kiełb asy b iałej .,r.o|r,*§lo"kowc 
Ów wyo s obnionych

Mateliał imetody
Materiał do badań stanowiło 60 próbek kiełbasy białej

surowej pochodzących ze sprzedaży deta|tcznej, z terenu
Dolnego Sląska, w okresie od września do grudnia 2001 r.

Próbki posiewano zgodnie z obowiązującą normą na
podłoze płynne Giolitti-Cantoni, a następnie przesiewano
na podłoże stałe Baird-Parkera otaz agaT z krwią. Z wy-
rosłych kolonii, morfologicznie podobnych do kolonii
gronkowców, wykonywano preparat mikroskopowy oraz
określano cechy fizjolo giczne i biochemiczne drobnoustro-
jów takie jak zdolność wytwarzaniakatalazy i koagulazy
oraz utylizacji cukrów, alkoholi i aminokwasów, Właści-
wości biochemiczne wyosobniony ch szczepów, badano po-

sługując się zestawem testow API Staph, firmy bioMerieux
i komputerowym systemem diagnostycznym API-Lab+.
Zdolnośc produkcji enterotoksyn stwierdzano przy uzyciu
immuno-enzymatycznego testu Tecra Staphylococcal En-
terotoxin Via, Test umożliwia wykrycie obecności entero-

toksyn A, B, C, D tE przy ich progowej koncentracji w
badanym materiale od l ng/ml, jednak bez mozliwości róż-
nicowania typu enterotoksyny,

Wyniki iomówienie

wyodrębniono 4 typy bio-
owce złociste stwierdzono
iełbasy białej surowej.

Zdolność wytwarzania enterotoksyn stwierdzono u
go-
6%

Podziału na typy biochemiczne dokonano zewzglę-
du na różnlcę w zdolności rozkładu laktozy orazwy-
twarzaniędihydrolazy argininowej (ADH). Najliczniej -

szy qp biochemiczny gronkowców (18 szczepow) roz-
kładał 1 akto z ę i w y tw ar zał AD H. S zc zepy dru gi ej gru-

ność rozkładu melibiozy (tab. 1). Nie stwierdzono re-

Liczba badanych próbek

Liczba próbek, w klórych slwierdzono obecność
gronkowców koagUlazododatnich

Liczba próbek, W klórych stwierdzono obecność
gronkowców enterotOksycznych

Ryc. 1. Liczba wyizolowanych szczepów gronkowcół,koagu-
lazododatnich i enterotoksycznych

Tab. 1. Właściwości biochemiczne wyizolowanych szczepólr
gronkowców uzyskane na podstawie testów API Staph firm1
hioMćrieux
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Objaśnienie: *stosunck szczepów enterotoksycznych do badanych

lacji pomiędzy właściwościami biochemicznymi wy-
osobńionych szczepów a ich zdolnością do produkcji
enterotoksyn.
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Obecnośc w środkach żywności gronkowców ente-

Naj czę ś c i ej pr zy czyną zatruć p okarmowych s ą en-

prawdopodobny efekt sprawczy biegunki (9). W ostat-
nich latach stwierdzono, ze enterotoksyny gronkowców

ących
możę

stem ich koncentrac jtw organizmie (13). 
wzro-

W badaniach właŚnych iyła ściwo ści enterotoksycz-
ne wykazywały wyłączn:'ę szczepy gronkowcow zło-

nego odsetka (0-56%) szczepo wyosob-
nionych zmlęka i jego przetwo , 15, 16).
Podobne zrożnicowanie (16- wowano

Szczepy enterotoksyczne wyosobnione w badaniach

Z danych piśmiennictwa i badań własnych wynika,
że kryterium koagulazy nie jest w pełni obiekĘwnym

wskaźnikiem chorobotwórczości gronkowcó w, zlvłasz-
cza wobec wykazania właś ciwo ści enterotoks y czny ch
u szczepów koagulazoujemnych (2I,22), Wskazuje to
n:a potrzebę poszęrzenia diagnostyki gronkowców o
określanie ich enterotoksyczności i uwzględnieniu tej
właściwości jako kryterium jakościowego w obowią-
zą ący ch przepi sach (normach), określaj ących wyma-
gania, jakie w odniesieniu do gronkowców muszą speł-
niać produkty żywnościowe.

Wnioski
1. Kiełbasa biała surowamożę shryarzać zagrożenie

dla zdrowia konsumenta ze względu na częste w niej
występowanie enterotoksycznych szczepów gronkow-
ców.

2. Wprowadzęnie do obowiązujących badań żyw-
ności obowiązku określania zdolności enterotoksycz-
nych gronkowców w niej obecnych, stwarza możli-
wość bardziej rzetelnej oceny zagrożeń powodowa-
ny ch pr zez te drobnoustroj e.
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