
Artykul przeglądowy

Listeria monocytogenes i wywoływana przez nie
choroba listerioza, zostały po Iaz pierwszy opisane
w 1924 r. przęz Murraya i wsp. (cyt. za 31). Bakterie
izolowano od mvierzątlaboratoryjnych (kroliki i świnki
morskie) i stwierdzono, że §powym objawem zaka-
żeniabyła monocytoza. Ztego względu czynnik etio-
1o gic zny choroby zo staŁ p o czątkow o nazw any B a c t e -
rium monocytogenes, a następnie przemianowany na
Listeria monocytogenes (35). Biorąc pod uwagę akfu-
alną klasyfikację rodzaju Listeria, wyróżnia się 6 ga-
tunków: L. monocytogenes) L. ivanovii, L. welshime-

Bakterie wszystkich gatunków listerii są szeroko
rozpowszechnione w przyrodzie. Izolowano je z gle-
by, wody, roślin, środków żywieniazwierząt, świezej
i mrożonej żywności oraz z kału ludzi i mvterząt nie
wykazuj ący ch żadny ch obj awów c ho rob owy ch (2 6,
3 1 ). Drobnoustroj e te mogą namn ńac się in viv o w szę-
rokim prze dzialę temperatur, od -1,5oC do +45"C (22)
orazw pozywkach bakteriologicznych in vitro o róż-
nym zakresie pH, od4,3 do9,6 (11). Najbardziej cha-
rakterystyc zne cechy, p ozw alające różnicować po-
szczegóIne gatunki listerii, zębrano w tab. 1 .
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ri, L. innocua, L. seeligeri i L. grayi (33).
Spośrod nich największe znaczęnie z punk-
fu widzenia ochrony zdrowia człowieka po-
siada L. mono cyt o gene s, wW ołuj ąca scho-
tzenta zarówno uludz| jak i u zwierząt.
Nieliczne doniesienia wskazuj ą te ż na moż-
liwość infekcji człowieka szczepamtL. iva-
novii (7) i L. seeligeri (39). Te dwa ostatnie
gatunki listerii, j ak r ównież L. inn o cu. a, izo -
lowano o d zw ier ząt, zwłaszcza owiec i my-
szy (26). Drobnoustroje nalezące do gatun-
ków Z. welshimeri i L. grayi uważa się za
niechorobotworcze (3 1 ).

Tab. 1. Różnicowanie gatunków Listeria
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Szczegółowe badania epidemiolo giczne, maj ące na
celuoznaczęnieźródłazakażęntaorazpokrewieństwa
izolowanych szczepów Listeria, jak też prowadzące
do okre ś 1 e nla zanie czy szczeh mikrob iolo gtc zny ch
Ąrwności lub środkow żlrvienia zwierząt, obejmują
szęręg cech fenoĘpowych i genotypowych drobno-
ustroj ow. Należą do nich : typ owanie s erolo gtczne, fa-
gowe oraz oznaczanie bakteriocyn. Wyodrębniono 1 3

odmian serotyp owy ch L. m on o cy t o gen e s, opieraj ąc się
na różnicowaniu antygenów somatycznychO i rzęsko-
\\rych H (41). Uzyskane napodstawie tych analizdane
nie pozwalają jednak na dokładne określenie pokre-
wi eństwa izolowanych z r óżny ch żr ó deł szczep ów li-
sterii. Do §ch celów niezbędne jest uzycie metod ge-
notypowych, np. rybotypowania, 1o sowej amplifikacj i
fragmentów DNA (RAPD -PCR) ; elektroforezy puls a-
cyjnej (PFGE) lub sekwencjonowania określonych
genów (25,27,3I).

Chorobotw ór czość drobnoustr ojów z r odzaju Li s te-
ria rwtązana jest praktycznie z jednym gatunkiem -
L. monocytogenes. Bakterie te wywołują listeriozę,
która może doĘ czy ó zarówno zw ier ząt, j ak i ludzi (2 6,
3 3 ). Chocia ż listęriozaj e st sto sunkowo rzadko wystę-
puj ąc ą chorob ą u lldzi, stwi erdzan ą z częstotliwo ś c i ą
mniejszą niż 10 przypadków na milion osób (10, 26,
31), jest grożna z lwagi na swoją duzą śmiertelność,
wynoszącą ok.20-40Yo (I0). Z raportu Komisji Euro-
pejskiej opublikowanego w sierpniu 2001 r. w;mika,
żęw 1999 r. w krajach członkowskich Unii oraz w Nor-
wegii stwierdzono 684 przypadki listeriozy u ludzi
(37). Choroba.ta możę *yr_t_ą9i9 w dwóch formach:
inwazyjnej i nieinwazyjnej (26,3I,43). Postać inwa-
zyjna, cechująca się wysoką śmiertelnością doĘczy
o s ób wys ok ie go ry zyka- kob i et cierzamy ch. ludzi star-
szych otaz z upośledzonym układem immunologicz-
nym, np, po ptzęszczepach narządów, w przypadku
stosowania steroidów, w chorobach nowotworowych,
alkrzycy lub AIDS (7,3I). W tych przypadkach,
w przebiegu klinicznym schorzenia, mogą wystąpić
objawy zapalentaopon mózgowo-rdzeniowych lub po-
socznicy. IJ zakażonych bakteriamt Listeria kobiet
w ciĘy,w I5-25oń przypadków dochodzi do ronień,
a u ok. 5Yo matękwystępujątez objawy grypopodob-
ne (31, 32). Najczęściej jednak rozwlja się infekcja
noworodków (ok, 7lońprzypadków), u których obja-
wy listeriozy manifestują się w pierwszych Ęgodniach
po urodzeniu i charakt ery zaią się zakażeniem uo gól-
nionym (posocznica). W przypadku, gdy objawy scho-
tzet\|a występują po kilku Ęgodniach - u dzieci ob-
serwuj e się naj częśc iej zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych. Stwierdzano tez postacie skórną i ocznąIt-
steriozy, występując e szczegóInie w przypadkach kon-
taktu ludzi z zakażonymi zwieruętami lub zainfeko-
wanym materiałem pochodzenia zwierzęcego (26, 3 I -

-33). Z tych form stosunkowo często może rozwinąć
się zakażeni e uo g ó lni one. P o st ać nieinw azy jna li st e -

riozy, stwierdzan a zar ów no u noworodków, j ak i o s ob
dorosłych, cechuje się zwykle okresowyrrri zaburze-

niami żołądkowymi i objawami grypopodobnymi, któ-
re nie maj ą następstw śmiertelnych (32). Taką formę
listeriozy opisywano w USA, we Włoszech i w Skan-
dynawii (I0, 26, 3 1 -33).

fu 6ńła zakaże n ia człOwieka

Poznano do tej pory stosunkowo dobrze męchantz-
my patogennego działania tych drobnoustrojów, jed-
nak istnieje szereg wątpliwości, związanych m.in.
z r ó żny mi s erotyp ami L. m o n o cy t o g e n e s, zakażony ch
nar ządamt m akro org anizmu czy też r ó żny mi int erak-
cj ami na poziomie drobnoustrój -go sp o dar z. Zr o dłem
infekcji dla człowięka jest najczęściej zakażonażyw-
ność. Stwierdzono, że listerie mogąbyć obecne w ńż-
nego rodzaju żyv,ności, ale najczęściej jest to mięso
(wołowina, wieprzowina, drób), jakteż ryby, mleko
i j ego przetw ory (I, 2, 5, 6, 8, 9, 13, I 4, IJ, I8, 20, 2I,
23, 28, 3 4, 3 6, 42, 44). Częstość występowania bakte-
r7t L. monocytogenes i opisywanę rożne żródła zaka-
żęniaczłowiekaprzedstawiono w tab. 2. Wynika zńe1,
ze listerie sąnajbardziej rozpowszechnione w suro-
wych produktach zy,ur,nościowych, szczegóInie w mię-
sie drobiowym. Bakterie te występuj ąteż w rybach,
wołowinie i wieprzowinie oraz w mleku, chociaż od-
setek zakażonych próbek był znacznie niższy ntż
w przypadku drobiu. Wykazano, ze obecność listerii
w przetw orzonych produktach zywnościo wy ch za|e -

ży w ólĘmstopniu od zastosowanej technologii pro-
dukcji. Występują one często np. w rybach wędzonych
na zimno (I2-I7% zbadanych probek) zlwagi na to,
że komorki bakteryjne nie są niszczone w trakcie pro-
cesu technologicznego (1, 19, 20,25). Obserwowano
teżwyższy odsetek zakażonychryb, które byĘ pako-
wanepróżniowo w porównaniu z produktami nie pod-
danymi temu procesowi (34).

Mechanizm chorobotwólczego
działania L. monocytogenes

Okres inkubacji listeriozy u ludzi jest zróżnicowa-
ny i wyrrosi zwykle od 1 dnia do 3 miesięcy od chwili
spozycia zakażonej zynvności (I0, 26, 3 I, 32). Z tego
tez powodu, jak również zuwagi na stosunkowo dłu-
gąprzetywalność bakterii w produktach spozyw czych,
często trudno jest dokładnie określić żródło i czas za-
każenia. Z dostępnych danych wynika, ze do infekcji
i wystąpienia objawów chorobowych u ludzi koniecz-
na jest dużaliczba komórek L. monocytogenes (I0,
32). Brakjest jednak dokładniejszych danych, gdyż
do tej pory nie przeprowadzono, zę względow eĘcz-
nych, żadny ch do świ adc z eń na o chotnikach. Wykaza-
no j e dynie, biorąc po d uwagę zakażęnta natut alne, że
w przypadku zapalenia opon mózgowych na tl ę L. mo -

nocytogenes, objawy schorzenia wystąpiĘ po spozy-
ciu 85 g sera zawierającego > 107 bakterii/g (30). Z dru-
giej strony, u osób z obniżoną sprawnością układu
immuno l o g iczne go do ro zwoj u li s teri o zy vnry star.czyŁa
znacznię mniejsza dawka zakażna w granicach
1 0' - 1 05 komórek, obecnych np. w spoĄĘm maśle (3 1 ).
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Tab.2. Występowanie L, monocytogenes w żywności pochodzenia zwie-
rZęcego

Z ostatnichdanych pochodzących z epidemii listerio-
zy weWłoszech wynika, ze spośród 2189 osob, ktore
jadĘzakażonąsałatkękukurydzianązawrcrającąI}6
L. monocytogeneslg,l72oń wystąpiła gorączka i ob-

jav"ry ze strony przewodu pokarmowego ; 1 90ń

z nichwymagało hospitalizacj i (3 1 ).
Do badań nad mechanizmami działanta

chorobotwórczego listerii LLżywa się najczę-
ściej modelt zwterzęcych, a przędę wszyst-
kim gafunkow najbardziej wrażItwych na te
bakterie - królikow, myszy i w mniejszym
stopniu szczurów (10, 3I, 32). Do wywoła-
nia obj awów klinicznych listeriozy bakterie
podaje sięnajczęściej dożylnie lub dootrzew-
nowo, co nie pokrywa się z naturalną drogą
infekcj i. Z tego też w zględlwystępuj ące ob-
j awy i męchantzm pato genneg o działanta Ii,
sterii u zwierząt doświadczalnych mogą nie
odzwierciedlać naturaĘch procesów zacho-
dzących po spozycil zakażonej żywności.
Poza tym tylko gatunki L. monocytogenes
i L. ivanovii są zjadliwe dla używanych zwie-
rząt doświa dczalny ch (26, 3 I, 32). D awka za-
każna L. monocytogenes dla myszy (LD50)
wynosi od 102 do 107 bakterii, które po 1-7
dniach od podania dozylnego, dootrzewnow-
nego, doustnego lub w postaci aerozolu po-
wodują zejście śmiertelne z-łvlęrząt (I0,29,
3 1). Doświ adczenla wykonane na maĘach,
którym podawano doustnie 105-109 komórek
L. mono cytogenes wkazŃy, że tylko najwyż-
sza dawka była w stanie wywołać objawy kli-
niczne w postaci gorączkt, osłabienia, utraty
apeĘrtu, a niekiedy biegunki. stwierdzano tez
limfopenię i neutrofilię (31).

Dostające się do przewodu pokarmowego
listerie przechodząptzęzkwaśne środowisko
soku zołądkowe go, gdzie w znacznym ods et-
ku są unieszkodliwiane. Niektóre rodzaje za-
każonej żywności mogą stanowió dobrą
ochronę przed destrukcyj nym działaniem
kwasu solnego na komórki bakteryjne, które
przemieszczają się następnie do jelita cien-
kiego. Ta częśc przewodu pokarmowego jest
podstawowym miej scem inwazj i, chociaż
dokładnie nie wykazano, w jaki sposób i w
których miej scach bakterie przentkająprzęz
barierę jelitową. Występująca w niektórych
przrypadkach biegunka jest jednak bez wąt-
pienia efektem miejscowego działaniaL, mo-
nocytogenes. Po dostaniu się do krwiobiegu,
komórki listerii są roznoszone do różnych
narządow wewnętrznych, a szczegolnie do
śledziony i wątroby (10, 31). Część z nich jest
też eliminow ana pTzęz układ odpornościowy
makroorgan izmlt, a zwłaszcza przez fagocy-
ty, Bakterie, które przeżyją lokalizują się
w komórkach wątroby, śledziony, jakteżtn-

nychnarządow (3I,32). W przypadku kobiet w ciązl
dostaj ą się t eż do macicy, a w konsekwencj i do płodu.
S twi erdzon o, że b aktęrie pr zeżyw aj ą i namnńaj ą s i ę
w wodach płodowych, stanowiąc dodatkowe żródło



zakażenia noworodka w trakcie porodu oraz zanie-
czyszczenta środowiska (3 1 ).

Badania mechanizmow chorobotwórczego dziaŁa-
nia szczepow L. monocytogenes na poziomie komór-
kowym wykazaĘ, że b akterie mo gą zakażac t namna -
żać stę w róznego typu komórkach gospodarza,
a mvłaszczaw enterocytach, makro fagach,komórkach
wątroby, układu nerwowego i fibroblastach (I0,26,
31). Właściwości inwazyjne wykazują też szczepy
L. ivanovii i L. seeligeri (53). W warunkach in vivo,
dostające się do przewodu pokarmowego bakterie mu-
sząprzyczepić się, a następnie penetrować komorki
nabłonkowe. L i s teri e maj ą zdolno ś ć wytwarz ania r zę-
sek, jednak nie odgrywają one większej roli w proce-
sie kolonizacji nabłonka, gdyż nie są wytwarzane
w temperatur ze 37 " C, a tylko w 20 -25" C (43 ). Ruchli-
wośó mikroorganizmów umozliwia natomiast odmien-
ny mechanizm, polegający na polimeryzacji akĘny
komórek nabłonkowych gospodarza, które tworzą spe-
cjalne wypustki na końcach listerii, umozliwiając icJr
przemieszczanie się i wnikanie do wnętrza komórek
receptorowych. Adhezja ta warunkowana jest interak-
cją reszt galaktozowych powier zchnt bakteryjnej ze
specyficznymi receptorami nabłonka (a3). Innym czyn-
nikiem odgrywającym istotnąrolę w tym procesie są
białka o masie ok. 80 kDa obecne na powierzchni więk-
szości patogennych szczepów Listeria, zwanę inter-
naliną A i B. Umozliwiają one wnikanie do wnętrza
komórek gospodarza,zarówno fagocytów, jak i innych
komórek receptorowych (enterocfi, hepatocyty) (3 1,

43) . Wykazano, że l i st eri e s ą p o chłani anę pr ze z pro fe -

sjonalne komórki fagocytarne (np, makrofagi), ale też
mo gą indukować proces fagocytozy w komorkach nie
wykazujących normalnie tej akfiności (np. komórki
nabłonkowe, enterocyĘ). We wnętrzu fagocytow więk-
s zo ś ć komórek bakteryj ny ch otaczana j e st wakuolami
(fagosomamt) i ntszczona (31). Jednak niektóre ko-
mórki listerii obecne w makrofag ach, a zwłaszczaw in-
nych komórkach receptorowych z funkcjami fagocy-
tarnymi,przebywająiwykazljązdolnościliĘcznebłon
fago s omalny ch, zw iązane z wy tw ar zanlęm toksyny,
rw anej li sterio lizyną O (LL O) or az enzymll fo s fo lip a-
zy C (PI-PLC) (43). Czynniki te kodowane są odpo-
wiednio przęz chromosomalne geny bakteryjne hlyA
i plcA. Uwolnionę z wakouli wewnątrzkomórkowych
drobnoustroje dostają się do cytoplazmy tnamnażają
się. Pod wpływem czynnlka zw anęgo Act A, ko dowa-
nęgo przez chromosomalny gen actA, następuje poli-
mery zacj a aktyny zakażony ch komórek g o sp o darz a,
która umożliwia przemięszczanię się drobnoustroj ów
wewnątrz, jak i na powierzchnię komórek macierzys-
tych i w konsekwencji - zakażantę nowych komórek
(43).

S twi erdz on o, że w c aŁy m pro c e s i e pr zemie szczanta
się, inwazjt, przeż;ywania, namnażanta się i infekcji
komórek docelowych przez szczępy L. monocytoge-
nes oraz L. ivanovii i L. seelgeri istotnąrolę odgrywa-
jąprodukty co najmniej 9 genów chromosomalnych,

z który ch najw ażniejszymi s ą markery li steri o l izyny
i fosfolipazy C oraz geny zależnej od cynku proteazy
(mpl) i operon lmaBA, kodujący ekspresjępowierzch-
niowego białka o masie 20IDa (3I,43).

Z uw agt na to, że listerie są bakteriam t namnażają-
cymi się wewnątrzkomórkowo, wykanljądńego stop-
nia brak wrazliwo śc i na działanie immunolo gicznych
mechanizmów obronnych go spo darza, związany ch
z przeciwctałami lub litycznym działantem dopełnia-
cza. Jedyną skuteczną obroną jest aktywacja odpor-
no ś ci komórkowej, a zwŁaszcza związanej z uw alnia-
niem przezkomórki CD4 grupy Thl limfoktn (szcze-
g o lni e interferonu) or az b ezp o śre dn ia Iiza zakażony ch
bakteriami komórek przęz limfocyty cytotoksyczne
CD8 (43).

Wykazano, że większość wyosobnionych szczepów
L. monocytogenes charakteryn$e się opisanymi me-
chanizmami chorobotwórczości, przez co mają zdol-
no ś ć wywo Ływ ania obj aw ów li steri ozy u zw ier ząt do -

świadczalny ch or az inw azji niektorych linii komorko-
wych ssaków in vitro. Stwierdzono równiez, żę nię-
które izolaty L. monocytogenes cl,nrakteryzowaĘ się
nieco odmiennymi właś ciwo ściami fenoĘporłymi, np.
nie wytwarzały hemolizy oraz nie miały zdolności
uwalniania listeriolizyny O in vitro (31). Obserwowa-
no tężróżnicę na poziomie genotypowym, lżywając
technik fagotypowania, rybotypowania t analizy re-
strykcyjnej chromosomalnego DNA (I, 29, 3 1). Od-
mienności te nie powodowaĘ jednak prostej zależ-
ności w chorobotwó r czości poszczegóInych szczepów
podawanym dozylnie lub dootrzewnowo doświadczal-
nym myszom (31).

Ana|iza s erolo giczn a szczep ów L. m o n o cy t o g en e s
pozwoliła na wyróżnienie 13 odmian (serowarów),
oznaczanych odpowiednio jako ll2a, Il2b, IlZc,3a,
3b,3c, 4a, 4ab, 4b, 4c, 4d, 4e i 1 (4I). Spośród nich,
serowary 4b, Il2a i ll2b są najczęściej izolowane od
Ildzi z przypadków listeriozy. Jednocześnte wykaza-
no,że te odmiany serologiczne nie musząbyć najbar-
dziej rozpowszechnione w zakażonej zywności lub
środowisku (10, 31). Sugeruje się, że stosunkowo częs-
te występowanie niektórych serowarów (np. 4b,
I l 2 a, 3 a) mo że by ó zw tązanę z ich wy ższy m p ot encj a-
łem chorobotwórczości, warunkowanym obecnością
wspomnianych wyżej genów pato genności, Stwierdzo-
no też, firywając technik biologii molekulamej (np.
analtzy opartej na elektroforezie pulsacyjnej fragmen-
tów restrykcyjnych DNA), że szczepy L. monocytoge-
nes wyosobnione z przypadków sporadycznych lub
masowych infekcji u ludzi, należące do odmiennych
serowarów, sąbardzo do siebie zbl'iżone (31). Dodat-
kowo w ykazano, że izolaty te c e chow aĘ się znaczne -
go stopnia podobieństwem lub nawet identycznością
ze szczępami wyosobnionymi od zwierząt zltsteriozą
(3I). Z drugiej jednak strony, żadna ze stosowanych
technik analizy molekularnej listerii nie pozwala na
wyrózniente szczepów bardziej lub mniej chorobo-
tw ór czy ch, cho ciaż, j ak wspomniano, niektó r e z nich



Zolowane ZprZ!-
l).Ztegowzglę-
serowary L. mo-

nocytogenes, wtaz z ich różnymi odmiana-
mi genotypowymi, sąpotencjalnie chorobo-
tvłórcze dla człowieka (31, 4I,43). Zostało
to uwzględnione w najnowszej dyrektywie
2003l99lEC Parlamentu Europejskiego z 17
listopada 2003 t, dotyczącej zoonoz i ich
czynników, w której listerioza została
umieszczona w Aneksie I, w punkcie A, na
liście schorz ęń odmvierzęcych podle gający ch
b ezw z ględnemu monitorowaniu.

ldentyfikacia L. nonocytogenes
w żywności

Wykrywanie i oznaczanie L. monocytoge-
nes w żywności regulowane jest obecnie
w Polsce przez nonny PN-EN ISO 11290-1
i PN-EN ISO 11290-2:Horyzontalna meto-
da wykrywania obecności i oznaczanialicz-
by L i s t er i a m on o cy t o g en e s, b ędące of,rcj alnym tłuma-
częnięm norm ISO z 1996 r. i 1998 r. Badanie mleka
i przetworów mlecznych regulowane jest natomiast
przez norrnę PN-ISO 10560 z 1999 r. Wykrywanie
L i s t e r i a m o n o cy t o g en e s . P o dane w tych dokumentach
metody mikrob io lo gicznej identyfi kacj i li sterii ob ec-
nych w materiale biologicznym, z wykorzystaniem
pożywekpłynnych i stałych, stosowaniem metody na-
mnażania wstępne go, wtórne go i o statecznej identyfi -
kacji L..monocytogenes, sądość praco- i czasochłon-
ne. Proces tenzajmljenajczęściej 3-5 dni. Wykazano
również, że standardowe tesĘ mikrobiologi czne, opar-
te naj c zęś c iej na analizi e bi o chem icznej szczep ów, nie
zawsze dająjednoznaczne rezllltaty, a ponowne bada-
nie oznaczonych jako L. monocytogenes izolatów
metodami molekularnymi wpływa na zmianęwcześ-
niej s z ej kl asyfrkacj i analizow any ch szczepów b akte -
ryjnych (4).

W ostatnim czasie zwraca się duząuwagęnanowe
metody diagnostyc zne, któr e umozliwiaj ą szybkie
i specyficzne oznaczenie listerii w Zyvinośói tuU in-
nlrm materiale biologicznym. W tab. 3 przedstawiono
szeręg takich testów komercyjnych, których główną
zaletąjest stosunkowo krótki czasniezbędny dó uzys-
|anja wyniku końcowego orazw niektórych przypad-
kach - automaĘzacja procesu diagnostyc znęgo.

Pojawia się też coraz więcej informacji nt. wyko-
rzystania metody PCR do szybkiej identyfikacj i L. mo -
no cyt o gene s w zywności. TesĘ te wymagaj ą etapu na-
mnażanta wstępnego, trwaj ącego zwykle I 8 -24 h, po
k!órym można wykonać właściwą reakcję amplifilia-
cji określonych genów L. monocytogenes. IJtywane
są różne startery diagno styc znę, z których naj częś ciej
opisywane są oligonukleotydy komplementarne dó
genów listeriolizyny O (hlyA), intemaliny (inlA), biaŁ
ka związanęgo z inwazyjnością (iap) lub 165 i 23S
RNA (31). Obok niewąĘliwychzalet, testy oparte na

PCR są limitowane ptzęz różnę inhibitory reakcji en-
zymatycznej obecne w badanych próbkach żywności
@2). Sąone też, z uwagi na różnę startery i metody

czasię testy oparte na PCR (równiez w odmianie real-
time) powinny znaleźć szersze zastosowanie do szyb-
kiej diagnostyki szczepów Z. monocytogenes.
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GANIDAGLI S., CETIN H., BIRICIK H. s.,
CIMTAY I.: Porównanie przydatności ropiwaka-
iny z kombinacją ropiwakainy z fentanylem do do-
ogonowego nadoponowego znieczulania u klaczy.
(Ćomparison of ropivacaine with a combination of
ropivacaine and fentanyl for the caudal epidural
anaesthesia in mares). Vet. Rec, 154, 329-332,2004
(11)

Zrieczlięnię nadoponowe tylnego odcinka rdzenia kręgowego jest często

stosowane w medycynie weterynaryjnej w celach diagnosĘcznych orazw zabie-

gach ginekologiczrych i chirurgicznych. Na dwóch grupach klaczy, każdej 1i-

czącej po 6 zwierząt w wieku od 6 do 18 lat i masie 385-435 kg, porównano

przydatnośó do znieczulenia nadoponowego 0,5% ropiwokainy w dawce

0,1 mg/kg masy ciała oraz kombinacji 0,5% ropiwokainy w dawce 0,08 mg/kg

z fentanylem w dawce 100 pg. Znieczulenie pojawiało się po czasie statystycz-

nie istotnie krótszym (p<0,001) i utrzymywało się znamiennie krócej w przy-

padku zastosowania kombinacji ropiwakaĘ z fenantylem, przy czym jakośó

znieczulenia byłaznacznie\epsza aniżeli po zastosowaniu topiwakainy, Nie wy-

stępowĄ jednak różnice w poziomie ataksji i sedacji, zachowaniu, występowa-

niu niepożądanych efektów, takichjak: zaburzenie temperatury, akcji serca, ciś-

nienia klwi skurczowego i rozkurczowego, oddychania. 
G.

TARRADAS C., PEREA A., VELA A. I.,
GOYACHE J., DOMINGUEZ L., FERNANDEZ-
-GARAIZABAL J. E., BORGE C., HUERTA B.,
LUQUE I.: Rozmieszczeni€ §erotypów Streptococ-
cus §uis ł\Tosobnionych od chorych świń w Hisz-
panii. (Distribution of serotypes of Streptococcus
suis isolated from diseased pigs in Spain). Vet. Rec.
I54,665-666,2004 (2I)

Streptococcus suls będący główną przyczyną zapalenia opon mózgowych,

posocznicy, zablrzei w rozrodzie, zapalenia płuc i zapalenia stawów u świń

występuje w kilkunastu typach serologicznych. U hodowców świń ten zarazek

powoduje zapalenie opon mózgowych i posocznicę. Badanie 3 83 izolatów § szls

wyosobnionych od świń z 99 ferm w Hiszpanii w okresie 1998-2002 wykazało,

że 54%o izolatów należało do serotypu 9, 1 9,3% do seroĘpu 2, 6,3% do serotypu
'7 , 5,7o/" do sefo§.pu 8, 4,2% do serotypu 3 i 3,6% do serotypu 1/14, Serotypów

1,9,21 i23 S sals nie izolowano doĘchczas od świń w Hiszpanii, S, suls izolo-

wano od 52,2% śwtnzzablrzeniami nerwow},mi, 32,9% świń z posocznicą

22,90/" świń z zapaleniem stawów i 1,6% świń z zapaleniem macicy, Największy

odsetek izolatów należących do serotypu 9 pochodził od świń z zablrzeniami

ner-wowymi Sero§p 2 izolowano od świń z zaburzeniami nerwowymi (32,4%)

i z posocznicą (45,9%). 
G.


