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Sumrnary

The microbiological safety of food has become an important issue for consumers, industry and regulation
agencies. The aim of this review was to present Molecular Biology-based methods, especially the polymerase
chain reaction (PCR), as powerful diagnostic tools for rapidly detecting and identifying bacterial pathogens
in food. PCR is a great improvement on conventional microbiological methods since it reduces the time of
detection procedures and increases their sensitivity and specificiĘ. However, this assay has not been routinely
used for identifying food-borne pathogens. In general, many problems related to food microbiology have still
not been solved. Selecting appropriate PCR primers, modifying existing amplification protocols and
developing new PCR-based methods as we|l as va|idating and standardizing currently applied tests will greatly
improve molecular diagnostic assays. Several recent developments have involved messenger RNA-based
detection of viable pathogens in analyzed food samples and the introduction of PCR-Enzyme-Linked-
-Immunosorbent Assay. However, a|l these new systems need several internal and external controls to exclude
false-negative and false-positive results.
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Drobnoustroje występujące w środkach zywności
mogą powodowaó różnego rodzaju choroby konsu-
mentów. Jak duży jest to problem może wskazywać
fakt, żę pomimo iż amerykański przemysł spozyrvczy
uznawany jest za najbezpieczntejszy na świecie, co
roku notowanych jest ok. 33 milionów przypadkow
zachor ow ań, spowo dowanych pr zez b akteri e znaj du-
jące się w zywności, zktórych ok. 7 tys. kończy się
zejściem śmiertelnym. Infekcje te powoduj ąrownież
wymierne straty finansowe szacowane na 1-10 miliar-
dow dolarow (www.CDC.gov/scientific.htm). Mikro-
biologiczne bezpleczeństwo zywności staje się więc
obecnie istotną sprawą dla konsumentów, przemysłu
oraz shlżb nadzoru (27).Łączy się z tym konieczność
doskonalenia istniej ący ch oraz wprowadzenia nowych
laboratoryjnych metod wykrywania i identyfikacji
obecnych w żywności drobnoustrojow chorobotwór-
czych dla ludzi.

Zastosowania technik opanych na PGR
do wykrywania patogenów żywności

Wartościową alternatywą dla tradycyjnych diagno-
sĘcznych metod fenotypowych mogą okazać się tech-
niki oparte o polimerazową reakcję łańcuchową (PCR),
charaktery zuj ące się wysoką selektywno ścią specy-
ficznością i czułością oraz dużymi mozliwościami

altomatyzacji procesu (15). Testy te mogąbyć stoso-
wane do charakterystyki szczepow bakteryjnych izo-
iowanych ze środków zywności w czystych hodow-
lach, uzyskanych sposobami tradycyjnymi, umozliwia-
jąc ich szybką identyfikację. Z drugiej strony, analiza
oparta na PCR możę też słażyć do bezpośredniego
wykrywania bakterii w próbkach żywności, prowadząc
tym samym do znacznego skrócenia, w porownaniu
z metodami konwencjonalnymi, czasu wykonania ba-
dania (18). Pomimo potencjalnie istniejących szero-
kich mozliwości zastosowań techniki PCR do wykry-
wani a drobn oustroj ów chorob otwórczych, n i e została
ona, jak dotąd, szeroko użyta w rutynowej laborato-
ryjnej mikrobiolo gicznej diagnostyce zywności. Nie-
mniej jednak, na rynku dostępnych jest kilka komer-
cyj nych ze stawów do szybki e go wykrywa nia najw aż-
niejszych bakteryjnych patogenów żywności (tab. 1).
Ograniczenie szerszego użycia tego typu testów wy-
nikazkilku czynnikow, a zwłaszczaz braku standary-
zowanych protokołów wykonania, wiarygodnych me-
tod walidacji, jak równięż dużej ńżnorodności uży-
wanych reagentów, warunków przeprowad zania ana-
|izy oraz stosowanej apar atury badaw czej, Wszystko
to w znacznym stopniu uniemozliwia porównyrvanie
wyników uzy skiwanych w r o żny ch lab oratori ach. Po -
trzeba stworzenia ujednoliconych i oficjalnie zaapro-
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Tab. l. Komercyjne zcsta}yy oparte na PCR, użylvane do
wykrvlvania i identyfikac.ji patogenów żywności

Tab.2. Rodzaje kontroli używane w reakcii PCR

Typy kOnlr0li Charakterystyka

Wewnęlrzna
kontrola amplilikacii
(lAC-inte rna l

amplif icalio n

control)

POzytywna konkOla
procedury

Negatywna kontłola
procedury

Negatywna konttola
reagenlów

Konlrola procedury
Wslępnei

Kontrola progu
wykrywalności

Konllolę stanowi zmodylikowany odcinek DNA,
który po wprowadzeniu do mieszaniny reakcyjne|,
wlaz z docelowym DNA |esl powielany przez ten
sam zestaw starterów. kontrola różnicowana
wzrokowo od docelowego DNA w żelu agarozowym.

Znany DNA dodany do mieszaniny reakcy|nej
i amplilikowany równolegle z badaną matlycą
bakteryjną.

DNA pochodzące od blisko spokrewnionych, ale
niedocelowych drobnoustrojów bakleryinych. Wynik
ujemny świadczy o specyliczności używanego teslu
PcR.

Probówka z mieszaniną reakcyjną zawiera wszyslkie
komponenty PCR optócz oznaczanego DNA.

Mieszan ina reakcy|na zawierająca wszyslkie
składniki oprócz matrycowego DNA |esl olwarta
w pomieszczeniu labotaloryjnym przeznaczonym
do wykonania PCB. Służy jako kontrola czystości
warunków otoczenia.

Analiza szeregu próbek zawieraiących różne, znane
ilości docelowego DNA.

bowanych procedur identyfikacyjnych spowodowała
powstanie i zaakceptowanie przęz Komisję Europej-
ską w l999 roku szerokiego projektu badawczego pod
nazwąFOOD-PCR, którego głównym celem jest wa-
lidacja i standaryzacja diagnostycznych metod PCR,
uzywanych do wykrywania patogennych bakterii
w żywności (15, l8).

Metody bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów
w śiodkach spoż;Wczych, oparte ciPCR, powinny speŁ
niać szereg kryterióą do których należy m.in. wysoki
stop i eń anality c znej i di a gn o sty cznęJ pr ę cy zji . Mter zo -
ne jest to czułością testu, która określa mozliwość
wykrycia oznaczanego patogenu wśród duzej ilości
innych drobnoustrojóq jak też wielu czynników ha-
mujących, obecnych w badanej matrycy oraz jego spe-
cyfi cznością warunkuj ącą pozytywny sygnał tylko
w przypadku identyfikacj i poszukiwanego bakteryjne-
go DNA (12). Innym warunkiem praktycznejużytecz-
ności molekularnych metod idenĘfikacj i drobnoustro-
jów obecnych w zywności jest konieczność ujednoli-
cenia minimalnego progu ich wykrywalności. Dązy się
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równiez do wypracowania takich parametrów i warun-
kow amplif,ikacji bakteryjnego DNA, które nie miały-
by większego wpływu napowtarzalność wynikow uzy-
skiwanych w roznym czasię i w róznych laboratoriach
(15). Na osiągnięcie tego typu standaryzacji istotny
wpływ ma uwzględnienie podczas analizy wewnętrz-
nej kontroli amplifikacji, oznaczanej jako IAC (Inter-
nal Amplification Control). Włączenie IAC do proce-
su PCR w przypadku bezpośredniej iden§fikacji drob-
noustrojów w tak złożonej matrycy, jaką są produkty
zywnościowe, wynika zwykle z obecności licznych
czynników hamuj ących (inhibitorow), dostaj ących się
do mieszaniny PCR Iazem z matrycowym bakteryj-
nym DNA. Z tego też względlnegatywne wyniki PCR
nię zawsze świadczą o braku identyfikowanego pato-
genu bakteryjnego, a mogąbyć efektem np. inaktywa-
cj i p o limer azy. B adani a n ad pr akty cznym z asto s o \Ą/a -
niem wewnętrznej kontroli PCRpozwoliły na opraco-
wanie takiego systemu, w którym dochodzi do rólv-
noczesnej amplifikacj i fragmentu identyfi kowanego
genu baktery]jnego oraz wprowadzanego do probki
obcego DNA (np. wektora plazmidowego pUC 19).
zaw rcr ai ąc ęgo komp l ementarne s ekwencj e nuk l e oty -
dowe do uzywanych starterów diagnostycznych. Po-
v/stające produkĘ (amplikon bakteryjny i pUC 19) róż-
nią się między sobą masą molekularną, a przez to są
łatwe do rozróżnienia w trakcie standardowej analizy
w zelu agarozowym. W przypadku obecności tylko
jednego prĘka PCR, pochodzącego z amplifikacji
IAC, istnieje pewność prawidłowości wykonanej re-
akcji PCR i równoczesnego braku w badanej próbce
identyfikowanęgo DNA bakteryjnego (19). Inne typy
kontroli procesu PCR, stosowane ptzy identyfikacji
chorobotwórczy chdrobnoustroj ów w zywności zostaĘ
przedstawione w tab.2.

Przy wprowadzaniu PCR do rutynowej diagnostyki
1 ab o rat oryj nej należy także p amięt ać o m ak s ym a l n.v m
o grani c zen iu ry zyka zanie czy szczeń pr ób ek, n i s k i c łi
kosztach badania, atakżę mozliwości ilościowej ana-
lizy uzyskanych produktow amplifikacji (15).

Sekweneje Dl{A używane d0 wykrywania
w żywności baktelii cholobotwólczyGh

Wybor odpowiedni ej sekwencj i bakteryj ne go DNA,
powielanej podczas procesu PCR, zależy głównie od
celow, do jakich badanie ma być wykorzystane. Dla
gatunków takich jak Escherichia coli, gdzie jedynie
niektóre szczepy posiadaj ą okreś lone geny wirulencj i,
zastosowanie tych właśnie odcinków DNA wydaje się
naj lep szym r ozw iązaniem dla prawi dłowej i sp ecyfi cz-
n ej identyfi kacj i i zo latów chorobotwó rc zych. P rzykła-
dowo, opracowano testy diagnosĘczne opafte na PCR,
służące do wykryw ania izolatów shigatoksycznych
E. coli (STEC) poprzez amplifikację fragmentów ge-
nów kodujących toksynę Shiga 1 lub 2 czy też marker
entrohemolizyny (hly), uniwersalny zwłaszcza w od-
niesieniu do serotypu O157:H7. Z drugtej strony,
w przypadku Listeria monocytogenes, gdzie niemal



wszystkie szczępy mogą być potencjalnie patogenne
dla ludzi, identyfikacj aznanych genów wirulencji jest

Ęlko j edną z mo żliwo ś ci diagno sĘ czny ch, Sto suj e się
np. testy PCRumozliwiające wykrywanie genu hlyA,
ko duj ące go listeriolizynę O, hemoli zvrrę o właściwo ś -
ciach cytoliĘcznych. Identyfikowane są także inne
markery DNA, np. kodujące wytwarzanie białka in-
wazyjnego IAĘ amniopepĘdazęlubteżgen 165 rRNA
( 1, 1 8), Metody diagnostyc zne, oparte na amplifikacji
in vitro genów patogenności Z. monocytogenes,
w znacznym stopniu wpĘwaj ą na skró c enie czasu nie-
zbędnego do pełnej identyf,rkacji okręślanego drobno-
ustrolu.

Innym w ażnym czynnikiem etiolo gicznym zakażęń
pokarmowych ludzi są bakterie z rodzaju Campylo-
bacter. Mozna je diagnozowaó stosując, między inny-
mi, odpowiednio dobrane fragmenty DNA kodujące
rybosomalne 163 rRNA lub 23S rRNA (I3,I4), Lund
i wsp. (I4) zaproponowali szybką i czlłąmetodę wy-
krywania Ęch drobnoustrojów bezpośrednio w prob-
kach kału kur cząt, p o le gaj ącą na i dentyfi kacj i kons er-
watywnych sekwencji odcinka DNA, determinujące-
go ekspresję 165 rRNA. Cały proces identyfikacji
C ampyl o b act er zajmow ał nie więcej ntż 6 godzin, co
jest znacznym postępem w porównaniu z kilkudnio-
wą tradycyj ną metodą mikrobiolo giczną.

D iagno styka chorob otw or czy ch szczep ów C clmpy -

lobacter mozliwa jest takze poptzęz wykrycie w ba-
danym materiale genu flaA kodującego białko flageli-
nę, obecne w rzęskach bakteryjnych (11, 16,25).
W metodzie tej nie jest jednak mozliwe róznicowanie
szczępow C. jejuni od C. coli. JężęIi taktę rozrożnię-
nie jest konieczne, można amplifikować specyficzny
dla C. jejuni gen mapA, kodujący białko błonowe o ma-
się24 kDa (23). Podjęto teżbadanta,na\eżące do wspo-
mnianego juz europejskiego projektu FOOD-PCR,
mające na celu ocenę i walidację opisanych wyzej tes-
tów PCR sh,rżących do identyf,rkacji C. jejuni, C. coli
i C. lari w zywności. Częścią tego samego projektu
byĘ równiez ring-tesĘ przęprowadzone przęz Liibec-
ka i wsp. (12), w ktorych każdaz 12 zaangazowanych
p l ac ów ek b adaw c zy ch otr zy maŁa 20 zako dow anyc h
prób ek DNA, zaw ter aj ących materi ał genety c zny wy -
izolowany z I0 szczepów Campylobacter oraz innych
drobnoustroj ów sp okrewnionych z C ampy l o b a c t er, jak
też bakterii odległych taksonomicznie. Wszystkie tes-
towane laboratoria zaopatrzono równiez w odpowied-
nie procedurybadawcze i konieczne do wykonywania
analtzy reagenty. W trakcie badan uzyskano ogolną
czlńośc metody na poziomi ę 93,7%o i jej specyficzność
rc9%. Wyniki te wskazują że tesĘ oparte na PCR
mogąbyć lżyte w rutynowych badaniach wykonywa-
nych w r óżny ch mikrobiolo giczny ch lab oratoriach
diagnostycznych.

Metody oparte na PCR znajdująrównież coraz szer-
sze zastosowanie do identyfikacji szczepów należą-
cych do rodzajll Salmonella. Opracowano szybl<te 24-,
a nawet l2-godzinne metody pozwalające na wykry-

cię Salmonella w produktach mlecznych i jajach (5,
17) orazinne, wymagające nieco dłuzszego okresu na-
mnażanta wstępnego w przypadku owoców morza
iryb, gdzie docelowym DNA był I52 nukleotydowy
fragment genu hns (20).

Z uwagi na to, że w żywności mogą znajdować się
j ednocześnie r óżnę drobnoustroj e chorobotwórcze,
niektóre b adania zmter zaj ą do opracowani a genotyp o-
wej meto dy identyfi kacj i, umożliwiaj ąc ej równo cze s -
ne wykrycie szerokiego spektrum patogenów. Próbę
taką podj ęli Wang i wsp, (27), którzy opracowali uni-
wersalnąpoĄrwkę bakteriologiczną i warunki PCR dla
1 3 chorob otwórc zych drobnoustroj ów mo gąc y ch zna-
leźć się w środkach zyrvności. Uzyskane przez alto-
rów wyniki były zachęcające i mogą stanowić podsta-
wę do modyfikacji szybkich, opartych na PCR metod
diagnostycznych.

Ptzygotowanie materiału do badań

Wykorzystanie testu opartego o technikę PCR do
identyfikacji czystych izolatów bakteryjnych wymaga
j edynie krotkiego przygotowania probki, polegaj ące-
go zwykle natęrmtcznejlizie badanych komórek bak-
teryjnych. W przypadku wykrywania bakterii bezpo-
średnio w zyłvności lub drobnoustrojów wyrosĘch na
pozywkach nieselektywnych konieczne jest jednak
bardziej zŁożone przygotowanie materiału do badań,
ze względu na mozliwośó zahamowania reakcji PCR
poprzęz różnego rodzajuinhibitory. Dobre efekty daj e
zasto s owanie kilkuetapowej proc e dury analtzy b ada-
nej probki, na którą składają się różne wirowania, fil-
tracje i płukania. Innym rozwlązan:.em moze być na-
mnażanie wstępne (enrichment) bakterii na odpowied-
niej pożywce, zwykle bulionowej. Według Bohnerla
i wsp. (4), etap ten, konieczny do uniknięciawyników
fałszywie ujemnych, niezbędny jest w przypadku iden-
tyfikacj i techniką PCR chorobotwórczy ch szczepow
L. monocytogenes. Proces ten został następnie zmo-
dyfikowany przęz Aznarai Alarcóna (1), co pozwoli-
ło na osiągnięcie większej czułości i swoistośctuży-
wanego PCR (1, 4). Według Bickleya (2), istotnym
e zynnikiem hamuj ącym proc e s amp lifi kacj i b akteryj -
nego DNA obecnego w badanym mleku sąjony wap-
nia, których negatyłvny,wpływ może byó częściowo
o gr anlazony przęz zwiększenię koncentracj i chlorku
magnezu w mieszanie reakcyj nej PCR. Wyka zano r ów -
nież, że stopień zahamowania procesu amplifrkacji
DNA w znaaznym stopniu zależy od zastosowanej do
testu polimęrazy. Hamujący wpŁyw rożnych inhibito-
rów obecnych w badanej matrycy można ograntczyć,
lżywając odpowiedniej,bardziej odpornej na nie ter-
mostabilnej polimerazy, np. wspomnianej wyżej Tth
lub Pwo, wytwarzanejprzezPyrococcus woesei (13, 18).

Waller tOgata(26)do identyfikacjiC. jejuni w środ-
kach zywności uzyli połączonych metod immunolo-
gtcznych oraz PCR. W procedurze tej, do bulionowej
hodowli badanej probki wprowadzono poliklonalne
króliczę przeciwciała anty -C ampylob acter. Powstałe
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Ryc. 2. Schemat metody PCR-ELISA. A - powielanie materiału genetycznego przy
pomocy PCR z użyciem uracylu znakowanego digoksygeniną (a); B - denaturacja am-
plikonu; C - hybrydyzacja sondy DNA (b) znakowanej biotyną (c) połączonej ze strep-
tawidyną (d) oraz immobilizacja kompleksu na płytce ELISA (e); D - detekcja znako-
wanego amplikonu przy pomocy przeciwciał anty-DIG znakowanych peroksydazą (f),
z użyciem substratu enzymatyczneco (g)

Ryc. l. Schemat immobilizacji kompleksu immunologicznego
użylvanego do izolacji DNA jako matrycy testu PCR. A płyt-
ka magnetyczna; B - cza5tka metalu; C - antyprzecirvciało owczc;
D przeciwciało królicze; E kolnórka Catnp1,\obucter

kompleksy immunolog iczne, tzn. przectwciało (IgG
królicze)-antygen (Campylobacter), były z kolei
wychwytywane przęz swoiste, opłaszczone cząstką
metalu, owcze przeciwciała antykrólicze. Cały kom-
pleks C ampy l o b a c t e r pr zeciwci ało kró l i cze-an Ęprze-
ciwciało owcze-metal był następnie izolowany zprób-
ki przez immoblilizację na płytce magnetycznej
(ryc. 1), Po płukaniu odpowiednim buforem komorki
Campylobacter były następnie gotowe do izolacji
DNA. Dzięki temu systemowi uniknięto kontaktu bak-
teryjnego DNA z inhibitorami pochodzenia żywnościo-
wego, ominięto czasochłonny etap namnaŻania wstęp-
nego komórek bakteryjnych (7)
oraz skrócono czas niezbędnego
oczyszczania DNA (10). Wyka-
zano, że nawet bardzo niska kon-
centracja C. jejuni w badanej
zyłvności była wystarczająca do
wykonania PCR i uzyskania spe-
cy ftczny ch amp l i konów (6 ),

PCR opafty na odwlotnei
ttanskrypcji (levelse

tlansctiption PGR; RT-PCR)

Konwencjonalny PCR, bazu-
jący na powielaniu określonej
maĘcy sekwencji genu, jest Ę1-
ko ana|iząjakościową i nie po-
zwala określić aktywności iłz
vivo danego odcinka DNA. Am-
plifikowany fragment kwasu nu-
kleinowego moze pochodzić
z obecnych w zywności żywych
drobnoustroj ow bakteryj nych,
alę możę też być fragmentem
kwasu nukleinowego uwolnio-
nym po rozpadzie patogenu.
Metodą określającą czy lszyska-
ny w trakcie reakcji PCR ampli-
kon pochodzi z DNA żywych
bakterii, jest analiza aktywności
in vivo badanego genrJ poprzez
wykrywanie i identyfikacj ę kom-
plementarnego RNA jako matry-
cy w procesie PCR. Stosuje się

',1, ,,1,;';,,:,,,;,,.;,::,,,",.,,',, SedYeYna Wet. 2005, 61 (1)

wówczas technikę odwrohej transkrypcj i (reverse tran-
scription RT), w ktorej synteza DNA odbywa się na
matrycy RNA. PowstaĘ cDNA może byc następnie
badany różnymi technikami, np.: klonowania, PCR,
restrykcj i enzymaty cznej lub hybry dy zacji.

Bej i wsp. (3) zastosowali metodę RT-PCR do iden-
tyfikacji szczepow Legionella pneumophila i Vibrio
cholerae poddanych wcześniej działaniuniskich i wy-
sokich temperatur. Obecność RNA, a w konsekwencji
powstanie cDNA, stwierdzono tylko w próbkach za-
wierających żywe komórki bakteryjne. Klein i Juneja
(9) udoskonalili metodę RT-PCR dla wykrywanta ży-
wych komórek L. monocytogenes i wprowadzili test
do rutynowej identyfikacji tych mikroorganizmów
w zyłvności. Istniejąjednak informacje doĘczące ogra-
niczeń przydatności techniki RT-PCR w diagnostyce
patogenów w środkach spożywczych. Sheridan i wsp.
(2l) stwierdzili pozostałości mRNA w martwych ko-
mórkach E. coli i powiązali to z użytymi metodami
inaktywacji bakterii, ich opornością na temperaturę
i przeżywalnością w przetworzonych produktach oraz
z gatunkowymi cechami mRNA. Ztychtez względórł-
rownież w metodzie RT-PCR należy uwzględnić etap
w stępne go namnażania w p ozywkach s e l ektywnych.
umozliwiający wzrost diagnozowanych drobnoustro-

A
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j ow chorobotworczych a zwŁaszcza wysoką ekspresj ę
mRNA (24).

PGR w połączeniu z leakciami immunoenrymatycz-
nymi (PGR-Enzyme-linked-lmmunOsońent Assay;

PGR-EL!sA)

Immunodetekcja powielonych techniką PCR lub
RT-PCR odcinków DNA jest bardzo czułąi swoistą
metodą wykrywania produktów reakcji amplifikacji in
lił,o. Schemat testu PCR-ELISA, wykorzystującego
amplikon PCR jako antygen z zastosowaniem swo-
istych sond znakowanych biotyną przedstawiono na

ryc. 2.Do PCR w tej meto dzie lżywa się standardo-
lr,ej mi e s zan iny nukl e otydow, zaw ier aj ących do datko -
rvo uracyl znakowany di goksygeniną (DIG) rozpozna-
wanąprzęz dodany następnie cięzki fragment przeciw-
ciała anty-DIG. Enzym peroksydaza chrzanow a opłasz-
czona na przeciwciale anty-DIG wywołuje reakcję
barwną ktorej intensywność jest zależna od ilości po-
wstałego w procesie PCR specyftcznego amplikonu
(22).

Hong i wsp. (8) opracowali i wystandaryzowali
warunki PCR-ELISA do wykrywanta C. coli t C. jeju-
ni oraz Sąlmonella enterica w próbkach pochodzących
bezpośrednio od drobiu. Badania tych autorów potwier-
dzlĘ możliwość uniknięcia identyfikacj i niespecyfi cz-
nych produktów PCR, które mozliwe jest podczas ru-
tynowej analizy amplikonów w zelu agarozowym.
O dn otowan o równiez p oj edync ze pr zyp adkt uj emnych
rvyników testu PCR-ELISA przy równoczesnych do-
datn i ch r ezultatach uzy s kanych pr zy zasto sowan i u k l a-
sycznych metod mikrobiologicznych, z użyciem po-
zywek selektywnych do identylrkacji bakterii rodzaju
Campylobacter i Salmonella. Mozna to tŁumaczyc
występowaniem mutacji w obrębie powielanego PCR
odcinka DNA ( 1 I) bądż reakcj ą komorek b akteryj ny c h
na lżyte pozywki selektywne oraz nieodpowiednie
warunki inkubacji (22), Powyzsze odstępstwa wystę-
pują jednak stosunkowo rzadko. Z uwagi na wysoką
specyficzność, czułość i mozliwośc and'izy illżej|icz-
by probek zużyciem klasycznych 96-dołkowych pły-
tek sero lo g i czny ch, meto dę PC R-ELI S A można uznać
za efektywne molekula me narzędzie i dentyfi kacj i ch o -
robotwórczych drobnoustrojów w żywności.

podsumowanie

Zwiększenie mikrobiologicznego bezpieczeństwa
zywności stało się główną przyczynąpodjęcia badań
mających na celu opracowanie nowych, szybkich tech-
nik, cechujących się jednocześnie analitycznąi diag-
no styczną p r e cy zją. S to s owani e do identyfikacj i p ato -
genów zywności metod opartych na PCR pozwalana
znaczne skrócenie czasu wykonywanej analtzy, przy

j ednoczesnym zachowaniu j ej wysoki ej specyficznoś-
ci i czułości. Należy miec nadzieję, że testy identyfi-
kacyjne oparte na metodach biologii molekularnej znay
dą coraz szersze zastosowanie w rutynowych bada-
niach mikrobiolo giczny ch.
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