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Zagadnienia:

• Kryteria mikrobiologiczne

• Metody badań

• Dodatkowe informacje



Legislacja
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• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/625
z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i  innych czynności 
urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa 
żywnościowego i  paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i  dobrostanu 
zwierząt, zdrowia roślin i  środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, 
(WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i  (UE) 2016/2031, 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i  (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 
1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i  2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr 854/2004 i  (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 
89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i  97/78/WE oraz 
decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 
7.4.2017, p.1)

• Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. 
w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych 
(Dz.U L 338 z dnia 22.12.2005, str.1. z późn. zmianami)



• Listeria monocytogenes

• Salmonella

• Enterobacter sakazakii (Cronobacter)

• Enterotoksyny gronkowcowe
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KRYTERIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIKryteria bezpieczeństwa żywności
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Listeria monocytogenesListeria monocytogenes

PN-EN ISO 11290-1:2017-07 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda
wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. Część 1: Metoda
wykrywania.

PN-EN ISO 11290-2:2017-07 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda
wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. Część 2: Metoda
oznaczania liczby.



Właściwości morfologiczne:

 Krótkie pałeczki, 0,4 - 0,5 x 0,5 - 2 m

 Gram dodatnie

 Nie wytwarzają otoczek

 Nie wytwarzają przetrwalników

 Wytwarzają nieliczne rzęski

 Wykazują ruch w 200C - 250C
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Listeria monocytogenesListeria monocytogenes



Właściwości hodowlane i biochemiczne:

 Wzrost w warunkach tlenowych i względnie beztlenowych

 Optymalny wzrost w temperaturze 300C - 370C

 Wzrost w zakresie temperatur 40C - 450C

 Aktywność hemolityczna

 Katalazo dodatnie

 Oksydazo ujemne
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Listeria monocytogenes



L.monocytogenes jest drobnoustrojem szeroko rozpowszechnionym w 

środowisku. Obecność zarazka wykazano w glebie, próbkach roślin, 

odchodach wielu gatunków zwierząt, ściekach oraz zbiornikach wodnych. 

Kiszonki przygotowane z zanieczyszczonych przez L. monocytogenes

roślin są źródłem zakażenia dla zwierząt. Zwierzęta karmione takimi 

kiszonkami ulegają zakażeniu i zaczynają chorować, inne stają się 

bezobjawowymi nosicielami zarazka. 
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Listeria monocytogenes-
występowanie



• Listeria monocytogenes
jest warunkowo chorobotwórczym 
drobnoustrojem wywołującym 
u człowieka oraz u wielu gatunków zwierząt 
chorobę zakaźną zwaną listeriozą
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Listeria monocytogenes



Chorobotwórczość 
L. monocytogenes

Zwierzęta domowe: owce, kozy i 
bydło

Postacie kliniczne listeriozy zwierząt:

 listerioza ośrodkowego układu 
nerwowego

 listerioza okresu ciąży 
przebiegająca 
z poronieniem

 przewlekła listerioza narządowa

 listerioza posocznicowa

 zakażenie bezobjawowe

Postacie kliniczne listeriozy u ludzi:
 zapalenie opon mózgowych i 

mózgu
 bakteriemia
 listerioza u kobiet ciężarnych i 

noworodków
 zapalenie wsierdzia
 zapalenie i ropień wątroby
 zapalenie otrzewnej
 zapalenie żołądka i jelit
 infekcje skórne i mięśniowo 

szkieletowe 
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 Jest wszechobecna w środowisku, występuje w glebie i wodzie, na powierzchni 
roślinności oraz w ściekach, szczególnym środowiskiem w jakim pojawia się ta 
bakteria jest agroekosystem, czyli tereny wykorzystywane do hodowli zwierząt i 
uprawy roślin

 Obecność tych bakterii zaobserwowano również u zdrowych zwierząt wolnożyjących, 
w tym u dzików czy jeleni. Stwierdzono m.in., że szczepy L. monocytogenes izolowane 
od dzikiego ptactwa były podobne do izolatów pochodzących z żywności i środowiska 
produkcji żywności.

L. monocytogenes - występowanie



 Może utrzymywać się w zakładach przetwórstwa spożywczego przez lata, stanowiąc 
zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, zwłaszcza produktów gotowych do 
spożycia.

 Czynniki środowiskowe (np. trudny doczyszczenia sprzęt i wyposażenie) oraz cechy 
szczepu (np. tworzenie biofilmu i lepsze dostosowanie do stresu środowiskowego) 
mogą przyczyniać się do trwałości Listeria spp. w zakładach przetwórstwa 
spożywczego

L. monocytogenes - występowanie



 Biofilmy są to rozbudowane przestrzenne struktury otoczone przez zewnątrzkomórkowe 
polimery.

 Można wyróżnić kilka podstawowych etapów rozwoju biofilmów. Początkowo wolne 
komórki bakteryjne osiadają na gładkich powierzchniach, takich jak metal, szkło czy 
guma. Następnie tworzą pojedynczą warstwę komórek która stopniowo zostaje obudowana 
przez polimery. Z czasem wewnątrz biofilmu zaczynają się rozwijać wielowarstwowe 
struktury tworzące minikolonie.

L. monocytogenes - biofilm

Obraz biofilmuu tworzonego przez 
L.monocytogenes Lm68 na stali 
nierdzewnej w 
(a) 4°C,
(b) 12°C,
(c) 22°C i 
(d) 37°C.
Powiększenie:
10000× (a–c), 5000× (d).

ttps://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2007.03688.x



L. monocytogenes - źródła zakażenia

Przenoszenie przez żywność jest zdecydowanie najważniejszą (99% przypadków) drogą przenoszenia na 
człowieka. Po spożyciu żywności skażonej L monocytogenes u ludzi może rozwinąć się listerioza. 



Min.
(dolna granica 

wzrostu)

Wzrost optymalny
(najszybszy wzrost)

Max.
(górna granica 

wzrostu)

Przeżywalność
(ale bez 
wzrostu)

Temperatura 
(0C)

-2 30 - 37 45 -18

pH 4,0 – 4,3 7,0 9,6 3,3 – 4,2

aw 0,92 0,99 / < 0,90

Zawartość 
NaCl

12 ≥20

Atmosfera 
gazowa

Fakultatywnie beztlenowe i mikroaerofilne (zdolne do wzrostu w 
obecności/braku O2). (np. w próżni lub w zmodyfikowanej atmosferze 

gazowej)

Tabela 1: Charakterystyka wzrostu/przeżywalności L. monocytogenes
(specyficzne dla szczepu) w pożywce bulionowej

Źródła: Charakterystyka wzrostu Lm odnosi się do arkusza danych Anses na temat zagrożeń biologicznych „Listeria monocytogenes”, 2020, a 
charakterystyka przeżywalności Lm odnosi się do dokumentu EC/DG SANCO Guidance on Listeria monocytogenes trwałość badań żywności gotowej 
do spożycia, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dla środków 
spożywczych”.



Mikrobiologia żywności i pasz
Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes

wg. PN - EN ISO 11290 – 1:2017-07

NAMNAŻANIE
Badana próbka 25 g / 25 ml + 225 ml selektywnej pożywki namnażającej (pół Fraser)

Inkubacja w temp. 30oC przez 25 ±1h

 agar Listeria wg 
Ottaviani Agosti

posiew 0,1 ml hodowli do 10 ml                           posiew na  :
pożywki namnażającej ( Fraser )                                                      druga pożywka 

selektywna 


Inkubacja w temperaturze 37oC przez 24 h ± 2h (przy wykrywaniu L. monocytogenes)
kolejne 24 h ± 2h (przy wykrywaniu Listeria spp.)


 agar Listeria wg Ottawiani Agosti

posiew na 
 druga pożywka selektywna

 inkubacja 24 - 48 ±2 h w 37oC
DALSZE BADANIA IDENTYFIKACYJNE: Badania morfologiczne, hodowlane i biochemiczne 16

inkubacja 24-48 
godz w 37oC



Kolonie Listeria spp.
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Listeria 
monocytogenes
Listeria ivanovii

Listeria spp.

Podłoże Oxford Podłoże PALCAMPodłoże ALOA



Mikrobiologia żywności i pasz
Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes

wg. PN - EN ISO 11290 – 1:2017-07

• Posiewy na pożywkach Frasera i pół-Frasera mogą być przetrzymywane 
przez max. 72 h w 5°C przed przesiewem na pożywki stałe

• Po inkubacji na pożywkach stałych, posiewy mogą być przetrzymywane w 
5°C przez 48 h przed odczytem

• W celu potwierdzenia L. monocytogenes i Listeria spp. wystarczy 
potwierdzenie 1 kolonii/próbkę
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Mikrobiologia żywności i pasz
Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes

wg. PN - EN ISO 11290 - 2

Badana próbka x g / x ml + 9 x g / 9 x ml rozcieńczalnika 
(zbuforowana woda peptonowa lub pożywka podstawowa pół – Fraser -bez 

dodatków selektywnych)

posiew powierzchniowy 0,1 ml 
zawiesiny wyjściowej

lub 

posiew 1 ml na 3 płytki (z powtórzeniem)

Inkubacja w temp. 37oC przez 24 h ±2h; 24 h ±2h
19

100 10-210-1



Potwierdzenia dla Listeria monocytogenes 
i Listeria spp.
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Obligatoryjne Opcjonalne

Dla Listeria monocytogenes

Badanie mikroskopowe 
(Gram)

Katalaza (+)

Hemoliza (+) Ruch (+)

Ramnoza (+) Test CAMP(+)

Ksyloza (-)

Dla Listeria spp.
Badanie mikroskopowe 

(Gram)
Test VP (+)

Katalaza (+) Ruch (+)



Identyfikacja

Potwierdzenie przynależności do rodzaju 
Listeria sp.

posiew na pożywkę TSYEA 
(charakterystyczne kolonie ) 
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Potwierdzenia

• test na wykrywanie katalazy 
(katalaza +)

• Barwienie metodą Grama 
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Aktywność hemolityczna Listeria
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L. ivanoviiL. monocytogenes

L. innocua



Potwierdzenia

Zdolność rozkładu węglowodanów:

 Ramnoza

 Ksyloza
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Wzrost w formie parasola

Zdolność ruchu:

fioletowy – wynik „-”
żółty – wynik „+”



• Próba CAMP • Reakcja VP (Voges –
Proskauera)
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Potwierdzenia

Wynik 
ujemny

Wynik 
dodatni



Cechy identyfikacyjne poszczególnych gatunków drobnoustrojów rodzaju 
Listeria spp.
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Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii
Chorób Zakaźnych i Nadzoru Główny Inspektorat Sanitarny Departament Zapobiegania oraz Zwalczania
Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2019 ROKU
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Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Chorób
Zakaźnych i Nadzoru Główny Inspektorat Sanitarny Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i
Chorób Zakaźnych u Ludzi, Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w Polsce od 1 stycznia do 31
grudnia 2020 r. oraz w porównywalnym okresie 2019 r



Żywność gotowa do spożycia (RTE) oznacza żywność przeznaczoną przez producenta lub wytwórcę
do bezpośredniego spożycia przez ludzi, bez konieczności gotowania lub innej obróbki w celu
wyeliminowania określonych mikroorganizmów lub ograniczenia ich liczby do dopuszczalnego
poziomu (rozporządzenie (WE) nr 2073/2005).

Żywność gotowa do spożycia prawdopodobnie zostanie zanieczyszczona, ale poziom i częstotliwość
zanieczyszczenia jest zmienna i ogólnie niska. Żywność, w której L. monocytogenes może przetrwać
i/lub namnażać się, jest potencjalną przyczyną listeriozy, gdy nie są przestrzegane zasady
przechowywania (temperatura/czas) lub przygotowania opisane przez producenta żywności na
opakowaniu.

Żywność RTE związana z listeriozą człowieka należy głównie do kategorii „mięso i produkty mięsne”,
„ryby i produkty rybne” oraz „produkty mleczne”. Epidemie nadal występują na całym świecie,
związane z wieloma wcześniej niezgłaszanymi rodzajami żywności, w tym żywnością pochodzenia
roślinnego, taką jak świeże i minimalnie przetworzone owoce (kantalupa, jabłka karmelowe) oraz
warzywa, kiełki. Epidemie są również związane ze zmieniającymi się nawykami konsumentów, takimi
jak używanie mrożonej żywności przeznaczonej do gotowania, ale używanej rozmrożonej (mrożona
kukurydza).

Żywność gotowa do spożycia (RTE) 



ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. 
w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych 

Art. 3 ust. 2
….. przedsiębiorstwa sektora spożywczego odpowiedzialne za wytwarzanie 
danego produktu powinni prowadzić badania zgodnie z załącznikiem II w celu 
zbadania zgodności z kryteriami w ciągu całego okresu przydatności do spożycia. 

Dotyczy to w szczególności wyrobów gotowych do spożycia, w których możliwy 
jest wzrost Listeria monocytogenes i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia 
publicznego ze względu na obecność Listeria monocytogenes. 



Okres przydatności do spożycia żywności definiowany jest jako okres, w którym produkt pozostaje
bezpieczny i spełnia swoje specyfikacje jakościowe w racjonalnie przewidywalnych warunkach
przechowywania, dystrybucji i użytkowania. Zgodnie z Rozporządzeniem WE 2073/2005 ten okres
przechowywania odpowiada okresowi poprzedzającemu:

 „datę przydatności do spożycia”, tj. ostatni dzień, w którym produkt spożywczy musi być zużyty. W
tym przypadku okres przydatności do spożycia odnosi się do bezpieczeństwa żywności; lub

 „datę minimalnej trwałości” lub „najlepiej spożyć przed”, tj. data, do której żywność zachowuje
swoje specyficzne właściwości, gdy jest właściwie przechowywana. Dotyczy to głównie jakości
żywności (wygląd, zapach, konsystencja, smak itp.).

Mikrobiologiczny okres trwałości żywności odpowiada okresowi, w którym żywność pozostaje w
określonych ilościowych granicach mikrobiologicznych. Rozpoczyna się od momentu wyprodukowania
i/lub zapakowania żywności. Mikrobiologiczny okres trwałości żywności jest środkiem kontroli
bezpieczeństwa żywności, który musi zostać zatwierdzony przez badania określone w załączniku II do
rozporządzenia (WE) nr 2073/2005.

Okres trwałości żywności RTE 



Załącznik II Rozporządzenia opisuje badania okresu przydatności do spożycia
produktów gotowych do spożycia jakie przedsiębiorstwa sektora spożywczego
powinny przeprowadzać celem wykazania zgodności z kryteriami
mikrobiologicznymi bezpieczeństwa żywności w ciągu całego okresu przydatności do
spożycia.

Badania te, określone w Artykule 3 ust. 2 Rozporządzenia, obejmują:

 specyfikacje dotyczące właściwości fizyko-chemicznych produktu

 przegląd dostępnej literatury naukowej i wyników badań naukowych dotyczących
rozwoju i przeżywalności mikroorganizmów, których dotyczą badania.

Przepisy prawne



ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. 
w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych 

ZAŁĄCZNIK II 

Badania określone w art. 3 ust. 2 obejmują: 

pH, aw , zawartość soli, zawartość środków konserwujących, 
sposób pakowania z uwzględnieniem warunków 

przechowywania 
i przetwarzania, 

możliwości zanieczyszczenia 
i przewidywanego okresu przydatności do spożycia

przegląd dostępnej literatury naukowej 
i wyników badań naukowych 

dotyczących rozwoju i przeżywalności 
mikroorganizmów, których dotyczą 

badania

oraz



ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. 
w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych 

ZAŁĄCZNIK II 

Jeśli z wyżej wymienionych badań wynika taka konieczność, 
dane przedsiębiorstwo sektora spożywczego przeprowadza dodatkowe badania, które mogą obejmować:

ustalone dla danej żywności 
matematyczne modelowanie 

predyktywne z wykorzystaniem 
krytycznych czynników 

wzrostu lub przeżywalności 
mikroorganizmów 

w produkcie, których dotyczą 
badania

testy sprawdzające zdolność 
wzrostu lub przeżywania 

wprowadzonych do produktów 
mikroorganizmów mogących 

stanowić zanieczyszczenie 
produktów, w różnych dających 

się racjonalnie przewidzieć 
warunkach przechowywania,

badania oceniające rozwój 
lub przeżywalność 

mikroorganizmów, których 
dotyczy badanie, które mogą 

być obecne w produkcie 
w ciągu okresu przydatności 
do spożycia w racjonalnie 
dających się przewidzieć 
warunkach dystrybucji, 

przechowywania 
i użytkowania.

W wymienionych wyżej badaniach należy uwzględniać z różnorodność produktów, 
mikroorganizmów oraz warunków przetwarzania i przechowywania.



Niniejszy dokument jest czwartą wersją Wytycznych Technicznych (TGD) Laboratorium Referencyjnego Unii
Europejskiej ds. Listeria monocytogenes (EURL Lm) dotyczących testów obciążeniowych i badań trwałości w
celu oceny okresu przydatności do spożycia żywności gotowej do spożycia pod kątem Listeria monocytogenes.
Zastępuje trzecią wersję z 6 czerwca 2014 r. – Poprawka 1 z 21 lutego 2019 r.

Wytycznych Technicznych (TGD) Laboratorium Referencyjnego Unii 
Europejskiej ds. Listeria monocytogenes (EURL Lm)

Dokument spójny z normą PN-EN ISO 20976-1:2019-05

Pozostaje uzupełnieniem dokumentu EC/DG SANCO
„Wytyczne dotyczące badań dotyczących trwałości Listeria 
monocytogenes dla żywności gotowej do spożycia, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. 
w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dla środków spożywczych”. 



Wytycznych Technicznych (TGD) Laboratorium Referencyjnego Unii 
Europejskiej ds. Listeria monocytogenes (EURL Lm)

Dokument zawiera wskazówki dotyczące przeprowadzania badań określonych w załączniku II do rozporządzenia 
(WE) 2073/2005, które można wdrożyć w celu oceny okresu przydatności do spożycia żywności RTE w 
odniesieniu do Lm: 

(1) Testy obciążeniowe (test obciążeniowy w celu określenia potencjału wzrostu i określenia maksymalnego 
współczynnika tempa wzrostu); 

(2) Badania trwałości. 

 Testy obciążeniowe – cel: sprawdzenie trwałości produktu spożywczego w danych warunkach przechowywania poprzez 
dostarczenie informacji o zachowaniu Lm (wzrost, przeżycie lub spadek) w przypadku sztucznego zanieczyszczenia. Testy 
obciążeniowe uwzględniają zmienność partii, próbek żywności i szczepów. Metoda sztucznego zanieczyszczenia nie zawsze 
może w pełni naśladować naturalny poziom zanieczyszczenia, niejednorodność zanieczyszczenia i stan fizjologiczny bakterii. Jest 
to często trudne lub niemożliwe do naśladowania. Zastosowanie testu - do walidacji trwałości 

 Badania trwałości – cel: weryfikacja trwałości produktu spożywczego w danych warunkach przechowywania. Badania trwałości 
oceniają wzrost lub przeżycie Lm, które mogą być naturalnie obecne w żywności podczas jej okresu przydatności do spożycia, w 
racjonalnie przewidywalnych warunkach dystrybucji, przechowywania i stosowania. Zastosowanie testu - do weryfikacji 
trwałości.

Wyboru badań do wdrożenia powinien dokonać PPS, w razie potrzeby we współpracy z kompetentnym laboratorium, które je 
przeprowadzi. 



Informacje wynikające z badań

Badanie 
trwałościowe

(naturalne 
zanieczyszczenie)

Ile jednostek produktu 
przekroczy kryterium 100 jtk/g 

na koniec 
okresu trwałości produktu

Test obciążeniowy
(potencjał wzrostu)

(sztuczne zanieczyszczenie)

Test obciążeniowy
(współczynnik tempa wzrostu)

(sztuczne zanieczyszczenie)

“µmax’’

(współczynnik tempa wzrostu)

“Δ” 
(potencjał wzrostu)

Początkowa zawartość 
L. monocytogenes 

RTE niezdolna 
podtrzymać wzrostu L. 

monocytogenes
“Δ” ≤ 0.5 log10 jtk/g

RTE  zdolna
podtrzymać wzrost L. 

monocytogenes
“Δ” > 0.5 log10 jtk/g

Zawartość L. 
monocytogenes na 

dowolnym etapie badania 
okresu trwałości

Najwyższa zawartość 
L. monocytogenes 
w okresie badania 

trwałości

“µmax”

w określonych 
warunkach

Początkowa zawartość 
L. monocytogenes 



Narzędzia

Szacowanie okresu przydatności do spożycia

Testy obciążeniowe z 
szacowaniem współczynnika 

tempa wzrostu (µmax)

Badania trwałościowe

Prognozowanie 
mikrobiologiczne 

(mikrobiologia predyktywna)

Testy obciążeniowe z 
szacowaniem potencjału 

wzrostu (Δ)



Badanie obciążeniowe

Należy przeprowadzić w przypadku, gdy:
przedsiębiorca sektora spożywczego nie posiada informacji o przeżywalności i wzroście L. 
monocytogenes w produkcie. 
Negatywny wynik badania (Δ <0,5) oznacza brak wzrostu bakterii w produkcie i brak 
konieczności podejmowania dodatkowych badań. 
Wynik pozytywny (Δ > 0,5) oznacza możliwość wzrostu bakterii w produkcie. 

Jeśli wzrost ten notowany jest w ponad 10% próbek z danej partii produktu to 
bezwzględnie powinny być wykonane badania obciążeniowe z szacowaniem współczynnika 
tempa wzrostu (μmax).

Jeśli przedsiębiorca sektora spożywczego posiada informacje o przeżywalności i wzroście L. 
monocytogenes w produkcie i wynika z nich, że wzrost bakterii nie jest możliwy to nie ma 
konieczności podejmowania dodatkowych badań. 

Jeśli posiadane informacje wskazują, że taki wzrost jest możliwy, to bezwzględnie powinny 
być wykonane badania obciążeniowe z szacowaniem współczynnika tempa wzrostu (μmax). 



Wybór właściwego narzędzia

Czy przedsiębiorca sektora spożywczego posiada informacje 
o wzroście L. monocytogenes w żywności ? 

NIETAK

Test obciążeniowy z 
szacowaniem potencjału 

wzrostu (Δ)

Brak wzrostu  brak badań

Test obciążeniowy z 
szacowaniem współczynnika 

tempa wzrostu (µmax)

WzrostBrak wzrostu  brak badań

Badania trwałościowe

Występowanie  10% W szczególnych przypadkach



Norma PN-EN ISO 20976-1:2019-05

Dokument spójny z normą PN-EN ISO 20976-1:2019-05 „Mikrobiologia łańcucha żywnościowego
-- Wymagania i wytyczne do prowadzenia testów obciążeniowych dla produktów żywnościowych i
paszowych - Część 1: Testy obciążeniowe do badania potencjału wzrostu, czasu lagfazy i
maksymalnego tempa wzrostu”

Zakres

W niniejszym dokumencie określono protokoły do prowadzenia mikrobiologicznych testów 
obciążeniowych do badania wzrostu wegetatywnych i przetrwalnikujących bakterii w surowcach i 
półproduktach lub produktach gotowych.
Zastosowanie tego dokumentu może być rozszerzone na drożdże, które nie tworzą grzybni.



Rola producenta i laboratorium

 Producent (PSS)

 Obowiązek

- przeprowadzenia badań trwałości (testy 
obciążeniowe jako część badania trwałości)

- dostarczenie danych dotyczących cech 
produktu, procesu produkcji, warunków 
przechowywania (system zarzadzania 
bezpieczeństwem żywności)

- interpretacja wyników i wniosków z raportu 
laboratoryjnego

- udostępnianie raportu organom kontrolnym 

 Odpowiedzialność 

- ustalenie okresu przydatności do spożycia w 
określonych warunkach (od producenta do 
konsumenta)

 Laboratorium

 Obowiązek

- posiadać wymaganą wiedzę specjalistyczną wiedzy 
z zakresu mikrobiologii żywności, przetwarzania 
żywności, pobierania próbek i statystyki

- zaprojektowanie i przeprowadzenie testu 
obciążeniowego lub badania trwałości (w oparciu o 
dane PPS)

- analizy w teście obciążeniowym prowadzone w 
ramach systemu zapewnienia jakości badań

- akredytacja wg. PN-EN ISO/IEC 17025 dla metod 
analitycznych stosowanych w teście, co najmniej 
metod wykrywania i ilościowego oznaczania L. 
monocytogenes. Przy jej braku co najmniej 
udokumentowana dobra praktyka laboratoryjna, 
pozytywne wyniki badań biegłości, kontrola 
metrologiczna.
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Salmonella

PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. 
Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania 
Salmonella. Część1: Wykrywanie Salmonella spp.

10 ) Z wyjątkiem produktów, w odniesieniu do których producent jest w stanie wykazać w sposób zadowalający dla właściwego 
organu, że okres dojrzewania oraz a w produktu są odpowiednie i nie ma zagrożenia salmonelą.
(11 ) Tylko lody zawierające składniki mleczne



Enterobacter sakazakii
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PN-EN ISO 22964:2017-06 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. 
Horyzontalna metoda wykrywania Cronobacter spp.

(14 ) Prowadzone będą równolegle badania w kierunku Enterobacteriaceae i E. sakazakii, chyba że ustalono współzależność 
pomiędzy tymi mikroorganizmami na poziomie poszczególnych zakładów. Jeśli Enterobacteriaceae zostaną wykryte w 
jakiejkolwiek próbce produktu badanej w takim zakładzie, partia musi zostać zbadana w kierunku E. sakazakii. Na producencie 
będzie spoczywała odpowiedzialność za wykazanie w sposób zadowalający dla właściwego organu, czy istnieje taka 
współzależność pomiędzy Enterobacteriaceae a E. sakazakii.



• początkowo jako gram-ujemne, tlenowe lub względnie beztlenowe
pałeczki, wytwarzające żółto-złoty pigment na agarze odżywczym i
nazwano Enterobacter cloacae

• ponad 30 lat temu mikroorganizmy te wyodrębniono jako nowy gatunek –
Enterobacter sakazakii a następnie ponownie sklasyfikowano

• według aktualnej systematyki należą do rodzaju Cronobacter
• zakażenia tymi bakteriami są szczególnie niebezpieczne dla wcześniaków

oraz noworodków i niemowląt z niską masą urodzeniową i obniżoną
odpornością

• w grupie ryzyka znajdują się również osoby dorosłe z zaburzeniami
układu immunologicznego
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Enterobacter sakazakii



• E. sakazakii  mogą być obecne w surowcach wykorzystywanych do 
produkcji tych preparatów, dlatego szczególnie ważna jest właściwa 
kontrola mikrobiologiczna zarówno surowca jak i gotowego produktu

• do zanieczyszczenia może dojść również podczas produkcji, najczęściej w 
czasie suszenia oraz napełniania opakowań, w związku z tym powinno być 
stale monitorowane środowisko produkcyjne oraz przestrzegane 
wymagania technologiczne
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Enterobacter sakazakii



Enterobacter sakazakii
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Przygotowanie zawiesiny wyjściowej : x g 
badanej próbki do 9-krotnej objętości pożywki 

przednamnażającej (ZWP)

Przenieść 0,1 ml z hodowli w ZWP do 10 ml 
pożywki mLST z wankomycyną

Przenieść jedno oczko z hodowli na pożywce 
mLST z wankomycyną na powierzchnię 

chromogennej pożywki agarowej

Typowe kolonie wyrosłe na 
chromogennej pożywce agarowej mogą 

być uznane za  przypuszczalne E. 
sakazakii

Potwierdzenie:  posiew 5 typowych 
kolonii na pożywkę TSA (żółte 

kolonie), identyfikacja biochemiczna

44° ±1°C przez 24h ±2h

44° ±1°C przez 24h ±2h

37° ±1°C przez 18h ±2h



Enterotoksyny gronkowcowe
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PN-EN ISO 19020:2017-08 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. 
Horyzontalna metoda immunoenzymatycznego wykrywania 
enterotoksyn gronkowcowych w żywności. 
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2017 rok
Opublikowanie metody 
znormalizowanej

ISO 19020
Microbiology of food chain. 
Horizontal method for the 
immunoenzymatic detection of 
staphylococcal enterotoxins in 
foodstuffs

PN-EN ISO 19020:2017-08
Mikrobiologia łańcucha 
żywnościowego -Horyzontalna 
metoda immunoenzymatycznego 
wykrywania enterotoksyn 
gronkowcowych w żywności



Enterotoksyny gronkowcowe wytwarzane są głównie przez koagulazo
dodatnie szczepy: 

 Staphylococcus aureus
 rzadko przez Staphylococcus intermedius

i Staphylococcus hyicus
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Enterotoksyny gronkowcowe



• Białka o masie 26-30 kDa

• Oporne na działanie wysokiej temperatury (Wędzenie, gotowanie) i 
enzymów proteolitycznych

• Termostabilne (nie giną w procesach wędzenia, gotowania, suszenia, 
fermentacji)

• Oporne na: enzymy proteolityczne, odwodnienie, promieniowanie gamma, 
2 < pH <12, formaldehyd, środki dezynfekcyjne, antybiotyki

Stabilność enterotoksyn gronkowcowych zależy od rodzaju i ilości 
enterotoksyn oraz od rodzaju matrycy w której znajdują się enterotoksyny
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Enterotoksyny gronkowcowe



Dotychczas zidentyfikowano 21 rodzajów 

enterotoksyn gronkowcowych :

• SEA SEG SEN

• SEB SEH SEO

• SEC1 SEI SEP

• SEC2 SEJ SEQ

• SEC3 SEK SER

• SED SEL SEU

• SEE SEM
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Enterotoksyny gronkowcowe



• 11 rodzajów enterotoksyn – udowodnione działanie wymiotne

• 8 – nieznane działanie (SE-like)

• 2 – nie wywołują objawów zatrucia pokarmowego (SEIL, SEIQ)
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Enterotoksyny gronkowcowe



Enterotoksyny gronkowcowe wywołują
GRONKOWCOWE ZATRUCIA POKARMOWE:

• jedna z najczęstszych przyczyn zatruć pokarmowych na świecie

• dawka 0,1- 1ug/kg ciała człowieka może już wywołać objawy zatrucia 

(SEA – 0,2ug/kg, SEB – 0,3ug/kg)

• ilość gronkowców potrzebna do wywołania gronkowcowego zatrucia pokarmowego wynosi 105-106 jtk/g 
produktu spożywczego

54

• obecność enterotoksygenicznego szczepu gronkowca

• sprzyjające warunki dla wzrostu gronkowców i wytwarzania toksyn (pH, temperatura)

• dostanie się do organizmu dawki wystarczającej aby wywołać objawy

Czynniki niezbędne do wywołania gronkowcowego zatrucia pokarmowego:



OBJAWY gronkowcowego zatrucia pokarmowego

Występują po: 30min. – 8 godz.

• gwałtowne wymioty

• biegunka

• nudności

Czas trwania objawów :

24 - 48h
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KOMPLIKACJE

• Odwodnienie
• Niskie ciśnienie krwi
• Ogólne osłabienie



Udział poszczególnych rodzajów enterotoksyn w 
wywoływaniu zatruć pokarmowych

• Enterotoksyna A – 75% przypadków

• Enterotoksyny D, C, B

• Enterotoksyny E i H – b. rzadko

• Enterotoksyny od I do U (zidentyfikowano geny kodujące te 
enterotoksyny)
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Skąd enterotoksyny gronkowcowe biorą się w produktach 
żywnościowych?

• S.aureus może znajdowac się na skórze zwierząt i ludzi

• Mleko i niepasteryzowane produkty mleczne mogą 
zawierać dużą liczbę gronkowców przy gronkowcowym 
zapaleniu wymion (mastitis)

• Zakażenie przez osobę przygotowującą żywność
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Produkty najczęściej związane z zatruciami 
gronkowcowymi:

• Mięso (wołowina, wieprzowina)

• Wędliny (szynka, salami, parówki)

• Produkty mleczne (4,8% zatruć w Europie)

» mleko w proszku

» sery

» lody

• Majonez

• Wyroby cukiernicze z kremem

Obecność enterotoksyn gronkowcowych nie powoduje zmian smaku, zapachu
ani wyglądu produktów.
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Główne przyczyny gronkowcowych zatruć pokarmowych

• Niewłaściwe postępowanie przy przygotowywaniu lub 
produkcji żywności

• Przetrzymywanie produktów żywnościowych w 
nieodpowiednich warunkach
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Warunki wzrostu i produkcji enterotoksyn przez S. aureus
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Warunki

Wzrost Produkcja toksyn

optimum zakres optimum zakres

Temperatura

(0C) 37 7 – 48 40 – 45 10 - 48

pH 6 – 7 4 – 10 7 – 8 4,5 – 9,6

NaCl (%) 0 0 - 20 0 0 - 10

Aktywność 
wodna

0,98 0,83- >0,99 0,98 0,87->0,99

Atmosfera Tlenowa Beztlenowo 
– tlenowa

Tlenowa Beztlenowo 
– tlenowa



Dostępne metody wykrywania enterotoksyn 
gronkowcowych

• Doświadczenia na zwierzętach

• Metody biologii molekularnej

• Testy immunologiczne
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PCR 

Do czego wykorzystana może być technika PCR?

• Daje informację o obecności lub nieobecności genów enterotoksyn 
gronkowcowych, ale nie daje informacji co do ekspresji tych genów 
podczas przetwarzania i przechowywania żywności

• Metoda PCR może być stosowana do charakterystyki szczepów 
odpowiedzialnych za zatrucia pokarmowe 
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Metody immunologiczne

• Podwójna immunodyfuzja płytkowa

• Metoda radioimmunologiczna (RIA)

• Testy lateksowe (RPLA)

• Testy immunoenzymatyczne
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Testy lateksowe

• Opierają się na reakcji odwróconej, biernej aglutynacji, która zachodzi 

między cząsteczkami lateksu pokrytymi przeciwciałami a obecną w 

badanym materiale enterotoksyną 

• Pozwalają na otrzymanie wyniku  po 20 – 24 godzinach 

• Gotowy test lateksowy SET RPLA pozwala na wykrycie enterotoksyny 

gronkowcowej w próbkach żywności i w filtratach z hodowli 

Staphylococcus aureus

• Jest to jedyny gotowy zestaw, który nie wykrywa enterotoksyny E

• Czułość testu w przypadku badania żywności wynosi jedynie

1 ng/g produktu 
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Sandwich ELISA

• Pozwala na wykrycie już 0,1 ng w 1 g produktu

• W metodzie tej do studzienek opłaszczonych przeciwciałami wprowadza
się badany materiał. Jeżeli enterotoksyna jest obecna w próbce to łączy się
z zaadsorbowanymi przeciwciałami oraz z dodanymi przeciwciałami
znakowanymi enzymem. Po dodaniu substratu następuje reakcja, którą
mierzy się kolorymetrycznie
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Metoda referencyjna

Metoda referencyjna wykrywania enterotoksyny 
gronkowcowej w mleku i produktach mlecznych obejmuje 
2 etapy:

1. ekstrakcję i koncentrację poprzez  dializę:
Próbka jest mieszana i homogenizowana z wodą destylowaną. Toksyny 
dyfundują do wody i są odzyskiwane w supernatancie po 2 wirowaniach.

2. detekcję metodą immunoenzymatyczną
Enterotoksyny są wykrywane w ekstrakcie metodą immunoenzymatyczną.
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PN-EN ISO 19020:2017-08

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI:

• całą próbkę lub jej reprezentatywną część (w przypadku 
serów zawierającą około 10% skórki) należy zmieszać 
mikserem

• odważyć 25 g zmieszanej próbki i przenieść tę porcję do 
zlewki
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PROCEDURA

ETAP EKSTRAKCJI:

• do testowanej porcji dodać 40 ml 
ciepłej wody destylowanej i 
zhomogenizować mieszaninę 

• wytrząsać próbkę przez 30 minut 
w temperaturze pokojowej w celu 
ułatwienia dyfuzji toksyny
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PN-EN ISO 19020:2017-08



• doprowadzić pH do poziomu 3,5 
(dodając HCl)

• odwirować przez co najmniej 15 
minut przy prędkości 3 100 g w 
4°C

• przenieść supernatant do zlewki i 
zneutralizować pH do poziomu 
7,3 (dodając NaOH)

• ponownie odwirować w tych 
samych warunkach

• odzyskać fazę wodną
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PN-EN ISO 19020:2017-08



Etap koncentracji (dializa):

• dla każdej próbki przygotować 50 
cm membrany do dializy

• zamknąć jeden koniec membrany 
zamknięciem

• napełnić otrzymanym wcześniej 
roztworem używając lejka

• zamknąć drugi koniec membrany
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PN-EN ISO 19020:2017-08



• wypełnione membrany ułożyć na 
tacy zawierającej 30% roztwór 
PEG (glikol polietylenowy)

• zostawić na noc w temp 4°C w 
celu zagęszczenia

• następnego dnia wyjąć membrany 
z roztworu PEG i spłukać 
zewnętrzną część membrany 
wodą
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PN-EN ISO 19020:2017-08



• pozostałą w membranie część 
ekstraktu spłukać taką ilością 
roztworu PBS aby otrzymać 5,0 -
5,5 g zagęszczonego ekstraktu, w 
przypadku produktów bardzo 
lepkich 5,8g

• jeżeli ekstrakt ma być poddany 
analizie w ciągu 48 godzin, należy 
go przechowywać w temperaturze 
2-8°C, jeżeli nie to próbki należy 
zamrozić w temp. - 18°C

72

PN-EN ISO 19020:2017-08



Punkty krytyczne metody - analiza

1. Odzyskiwanie toksyn po dializie 

2. Zakwaszanie (pH < 4)

3. Prędkość wirowania

4. Temperatura wirowania

5. Czas wirowania

6. Zagęszczanie próbki
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Bufor do ekstrakcji H2O To nie jest krytyczny parametr

PBS Woda jest łatwiejsza do użycia ze względów technicznych i ekonomicznych

Zakwaszanie ekstraktu tak Pierwszy punkt krytyczny - zakwaszanie jest konieczne aby uniknąć 
fałszywie dodatnich wyników

nie

Prędkość wirowania 12 500 g Nie ma większego znaczenia ale wymagana jest minimalna prędkość 3 130 
g 

3 130 g

Temperatura wirowania 20ºC Nie ma większego znaczenia jednak temperatura 40C
ułatwia łączenie cząsteczek tłuszczu i pozwala łatwiej wytrącić tłuszcz

4ºC

Czas wirowania 30 min Nie ma większego znaczenia, jednak wymagany jest czas min. 15 minut

15 min

Zagęszczanie w glikolu
polietylenowym

tak Drugi punkt krytyczny – ekstrakt musi być zagęszczony aby uniknąć 
wyników fałszywie ujemnych

nie



Zestawy do detekcji enterotoksyn 
gronkowcowych

• Unijne Laboratorium
Referencyjne zaleca zestaw 
Ridascreen SET Total lub Vidas 
SET 2 do wykrywania
enterotoksyny gronkowcowej w 
mleku i produktach mlecznych.

75



 DETEKCJA - test Ridascreen SET Total

 metoda oparta jest na sandwich ELISA. 
 Fazę stałą stanowią studzienki opłaszczone specyficznymi dla enterotoksyn 

przeciwciałami. 
 Pomiędzy tymi przeciwciałami a enterotoksynami obecnymi w badanej 

próbce tworzy się kompleks. 
 Obecność enterotoksyn stwierdza się na podstawie reakcji 

kolorymetrycznej przy dł. fali 450/630 nm.

76

PROCEDURA



INTERPRETACJA WYNIKÓW

Absorbancja kontroli pozytywnej powinna być wyższa lub równa 1,0

Absorbancja kontroli negatywnej powinna być niższa lub równa 0,1

OKREŚLANIE WARTOŚCI CUT-OFF

Należy przeprowadzić przy użyciu wzoru :

CUT OFF VALUE =  WARTOSĆ ABSORBANCJI KONTROLI               
UJEMNEJ + 0,15

Należy przyjąć, że enterotoksyny gronkowcowe są wykryte w badanej próbce jeżeli absorbancja próbki 
będzie wyższa lub równa wartości cut - off

Jeżeli absorbancja będzie niższa niż wartość cut - off oznacza to, że enterotoksyny są nieobecne w 
badanej próbce
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VIDAS Staph enterotoxin II

Oznaczenie 
enzymoimmunofluorescencyjne 
(ELFA) do wykrywania enterotoksyn 
gronkowcowych za pomocą 
automatycznego systemu VIDAS
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VIDAS Staph enterotoxin II
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WYNIKI I INTERPRETACJA
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Próg wartości 
testu

Interpretacja

< 0,13 ujemny

≥ 0,13 dodatni



Charakterystyka metody
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 Czułość
 Specyficzność 
 Dokładność
 LOD50



Broń biologiczna
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Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Center for Disease Control 
and Prevention - CDC) podzieliło zagrożenia biologiczne, które mogą zostać 
wykorzystane przez terrorystów, na trzy grupy: A, B, C

Grupa A: najgroźniejsze czynniki patogenne, charakteryzujące się wysoką 
zachorowalnością, śmiertelnością oraz szybkim rozprzestrzenianiem, takie jak np.: 
botulizm (toksyna Clostridium botulinum).
Grupa B: czynniki powodujące umiarkowaną zachorowalność, śmiertelność i 

tempo rozprzestrzeniania takie jak np.: enterotoksyna gronkowcowa B –
Staphylococcus aureus. 
Grupa C: patogeny, które w przyszłości mogą być obiektem badań inżynierii 

genetycznej w kierunku łatwej produkcji i szybkiego rozprzestrzeniania, przy dużej 
zachorowalności i śmiertelności ( np. wirus Nipah i hantawirus).
Grupa D: czasem dodatkowo wymienia się tę grupę, na którą składają się patogeny, 
które prawdopodobnie nigdy nie zostaną wykorzystane jako broń biologiczna (np. 
wirus grypy - łatwy do rozpoznania przez epidemiczne występowanie, wirus HIV -
przez długi okres utajenia). 



Broń biologiczna
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SEB jako broń biologiczna

 Duża efektywność w małych dawkach
 Łatwo rozpuszczalna w wodzie, łatwo tworzy aerozole, 

termooporna
 50% sprawność obezwładniania: 0,4 ng/kg masy ciała
 50% dawka śmiertelna: 20 ng/kg masy ciała  



KRYTERIA HIGIENY PROCESU

• Gronkowce koagulazo-dodatnie

• E. coli

• Enterobacteriaceae

• Bacillus cereus
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Gronkowce koagulazo-dodatnie

PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda
oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (S. aureus i innych gatunków) Część 1:
Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera

PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda
oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (S. aureus i innych gatunków) Część 2:
Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem

PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda
oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków).
Część 3: Wykrywanie obecności i oznaczanie małych liczb metodą NPL

(7 ) Z wyjątkiem serów, w przypadku których producent może wykazać w sposób zadowalający dla właściwego organu, że 
produkt nie stanowi zagrożenia enterotoksynami gronkowcowymi.



Gronkowce koagulazo-dodatnie
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W przypadku sera wyprodukowanego z surowego mleka jak również z mleka poddanego obróbce w 
temperaturze niższej niż temperatura pasteryzacji oraz serów dojrzewających wyprodukowanych z mleka 
lub serwatki poddanych pasteryzacji lub obróbce termicznej  w wyższej temperaturze, próbki do badań 
należy pobrać z etapów gdzie spodziewana jest najwyższa liczba gronkowców czyli tam gdzie występują 
sprzyjające warunki dla ich wzrostu. Są to zazwyczaj początkowe etapy produkcji sera tj.: 
• podgrzewanie mleka,
• koagulacja, 
• krojenie twarogu, 
• odsączanie i wyciskanie

W przypadku serów świeżych wyprodukowanych z mleka lub serwatki poddanych pasteryzacji lub 
obróbce termicznej w wyższej temperaturze oraz mleka i serwatki w proszku próbki do badań powinny 
być pobierane na koniec etapu produkcji. 



PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004
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Na powierzchnię dwóch jałowych płytek Petriego z 
pożywką Baird-Parkera przenieść pipetą po 0,1 ml zawiesiny 
wyjściowej, następnie do kolejnych dwóch płytek Petriego

przenieść po 0,1 ml kolejnych dziesięciokrotnych 
rozcieńczeń

Inkubacja w 35ºC lub w 37ºC przez 18 – 24 h. W razie 
potrzeby przedłużyć inkubację o 18 – 24h.

Czarne lub szare, błyszczące, wypukłe kolnie

Inkubacja 24 h +/-2 h w 35ºClub w 37 0C

Potwierdzenie: 

0,5ml BHI + 0,5ml plazmy króliczej 

Inkubacja w 35ºClub w 37 ºC

Obliczenie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w ml 
produktu na podstawie liczby potwierdzonych kolonii 

wyrosłych na kolejnych rozcieńczeniach wybranych do 
liczenia



Test na zdolność wytwarzania 
koagulazy
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0,5 ml 
plazmy króliczej +

0,5 ml 
24 h hodowli na BHI

Interpretacja

Ujemny – brak oznak tworzenia fibryny
1+ dodatni – małe, nieuporządkowane skrzepy
2+ dodatni – mały nieuporządkowany skrzep
3+ dodatni – duży, uporządkowany skrzep
4+ dodatni – cała zawartość probówki zakrzepła i nie    
przemieszcza się po odwróceniu probówki

KOAGULAZO-DODATNIE
(COAGULASE POSITIVE
STAPHYLOCOCCI – CPS)
S. aureus ssp. aureus
S. aureus ssp. anaerobius
S. intermedius
S. hyicus ssp. hyicus
S. schleiferi ssp. coagulans



PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004
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Do każdej z dwóch jałowych płytek Petriego
przenieść pipetą po 1 ml zawiesiny wyjściowej, 
następnie do kolejnych dwóch płytek Petriego

przenieść po 1 ml kolejnych dziesięciokrotnych 
rozcieńczeń, zalać pożywką Baird-Parkera RPF.

Inkubacja w 35ºC lub w 37ºC 
przez 18 – 24 h. W razie potrzeby 
przedłużyć inkubację o 18 – 24 h.

Czarne, szare lub białe kolonie otoczone strefą 
zmętnienia wskazującą na aktywność koagulazy

Obliczenie liczby gronkowców koagulazo-
dodatnich w ml produktu na podstawie 
liczby kolonii wyrosłych na kolejnych 
rozcieńczeniach wybranych do liczenia



Nowelizacja normy w 2022
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PN-EN 6888-2:2001+A1:2004 PN-EN ISO 6888-2:2022-3

Tytuł: Mikrobiologia żywności i pasz Tytuł Mikrobiologia łańcucha 
żywnościowego

- Przywołano ISO 11133 i rekomendowane 
normy dotyczące pobierania próbek.

Sposób opisu inkubacja płytek: 35 0C lub 
37 0C  ± 1 0C

Sposób opisu inkubacji płytek: 34 0C – 38 
0C

Sposób opisu temperatury łaźni wodnej: 48 
0C  ±1 0C (pożywkę przygotować i 
przetrzymywać w łaźni wodnej zgodnie z 
instrukcją producenta)

Temperatura łaźni wodnej: 44 0C – 47 0C

Sposób opisu czasu inkubacji płytek: 18-24 
h, w razie potrzeby przedłużyć o 18-24 h

Sposób opisu czasu inkubacji płytek:24 h 
±2 h, jeśli potrzeba 48 h ±2 h

Wzory i przykłady kalkulacji i 
przedstawiania wyniku

Powołanie się na sposób kalkulacji i 
przedstawiania wyników na normę ISO 
7218



PN-EN ISO 6888-2:2022-03
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Do każdej z dwóch lub jednej jałowych płytek Petriego
przenieść pipetą po 1 ml zawiesiny wyjściowej, następnie 

do kolejnych dwóch płytek Petriego przenieść po 1 ml 
kolejnych dziesięciokrotnych rozcieńczeń, zalać 

pożywką Baird-Parkera RPF.

Inkubacja w 34ºC - 38ºC przez–
24 h ± 2 h. W razie potrzeby 

przedłużyć inkubację o 24 h ± 2 h

Czarne, szare lub białe kolonie otoczone strefą 
zmętnienia wskazującą na aktywność koagulazy

Obliczenie liczby gronkowców koagulazo-
dodatnich w ml produktu na podstawie 
liczby kolonii wyrosłych na kolejnych 
rozcieńczeniach wybranych do liczenia



S. aureus w serach- serki świeże

np. Serek wiejski, ricotta

 Ograniczony wzrost S. aureus ze 
względu na kwaśne pH

 Wytwarzanie enterotoksyn 
gronkowcowych możliwe jest 
tylko w mleku surowym 
przeznaczonym do produkcji sera

 SEA i SED gdy liczba CPS ≥ 106

jtk/g
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Sery miękkie* i półtwarde**

np.* Camembert, Brie, Limburger,  Feta; 
**Edam, Gouda

 Bardzo dobre warunki do wzrostu 

S. aureus i wytwarzania enterotoksyn

 W tego rodzaju serach wartość M jest 
często przekroczona ponieważ CPS 
nie są eliminowane podczas produkcji

 Odnotowano przypadki wykrycia 
enterotoksyn gronkowcowych jeżeli 
liczba CPS była > 106 jtk/g
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Sery twarde

np.  Cheddar,  Parmiggiano
Regiano,  Grana, Asiago

 Łatwe namnazanie się S. 
aureus podczas pierwszych 
48 godzin procesu

 Zakwaszenie i obróbka 
termiczna hamuje eliminuje 

S. aureus
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Sery z niebieską pleśnią

Roquefort, Gorgonzola,  Stilton, 
Danablue

 Dobre warunki do namnażania się 
S. aureus podczas pierwszych 48 
godzin procesu

 Wzrost pleśni (Penicillium
roqueforti) hamuje wzrost S. aureus

 Obecność enterotoksyn 
gronkowcowych możliwa jeżeli 
liczba CPS > 106 jtk/g
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Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii 
Chorób Zakaźnych i Nadzoru Główny Inspektorat Sanitarny Departament Zapobiegania oraz 
Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W 
POLSCE W 2019 ROKU



Antybiotykooporność gronkowców
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MIC – najmniejsze stężenie hamujące (Minimal Inhibitory Concentration). 
Najmniejsze stężenie antybiotyku (wyrażone w mg/l), które w określonych 
warunkach uniemożliwia uzyskanie widocznego wzrostu bakterii.

Stężenie graniczne – określona wartość MIC, na podstawie której badany 
izolat bakteryjny zaliczany jest do kategorii „wrażliwy” lub „oporny”.

PROTOCOL FOR PCR AMPLIFICATION OF mecA, mecC (mecALGA251), 
spa AND pvl

RECOMMENDED BY THE EURL-AR 

2ST VERSION, SEPTEMBER 2012, 

DTU Food, National Food Institute
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Antybiotykooporność gronkowców



MRSA

 MRSA (methicillin resistant Staphylococcus aureus). 

 oporność na metycylinę,  oznacza oporność na wszystkie stosowane 
antybiotyki b-laktamowe

 Ulegają one selekcji przede wszystkim na skutek niewłaściwego i bardzo 
szerokiego stosowania b-laktamów

 Szczepy MRSA stanowią poważny problem, ponieważ niezależnie od 
oporności na b-laktamy wykazują oporność na wiele innych antybiotyków 
oraz środków przeciwbakteryjnych, a niejednokrotnie mogą być przyczyną 
epidemii
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Metoda ma zastosowanie do badania szczepów gronkowców, w celu 
stwierdzenia występowania u nich genów mecA i mecC – warunkujących 
oporność gronkowców na metycylinę, oraz genów spa i pvl
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MRSA

gen mecA gen pvl gen mecC

gen spa
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E. coli

PN-ISO 16649-2 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-
glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli. Część 1: Metoda płytkowa w temperaturze 44 stopni C z
zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo beta-D-glukuronidu

PN-ISO 16649-3 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda oznaczania liczby
beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli. Część 3: Wykrywanie i oznaczanie techniką
najbardziej prawdopodobnej liczby z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-β-D-glukuronidu



103

1 ml próbki lub  zawiesiny wyjściowej 
przenieść do 2 jałowych płytek Petriego, 

następnie do kolejnych dwóch płytek Petriego
przenieść po 1 ml kolejnych 

dziesięciokrotnych rozcieńczeń

PN-ISO 16649-2

Zalać 15 ml pożywki TBX o temperaturze 44-
47°C.

Odczyt

(policzyć kolonie typowe na każdej płytce 
zawierającej poniżej 150 kolonii lub 

wszystkie kolonie typowe i nietypowe na 
płytkach zawierających poniżej 300 kolonii)

W przypadku podejrzewania obecności 
uszkodzonych komórek, należy wstępnie 

inkubować przez 4 h w temperaturze 37°C, a 
następnie podwyższyć temperaturę inkubacji 

do 44°C.

Temperatura inkubacji nie może 
przekroczyć 45°C

Inkubacja 18-24h w 44 °C 
Inkubacja nie może 

przekroczyć 24 h



Enterobacteriaceae
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PN-EN ISO 21528-2:2017-08

1 ml próbki lub  zawiesiny wyjściowej 
przenieść do jałowej płytki Petriego następnie 
do kolejnych płytek Petriego przenieść po 1 ml 

kolejnych dziesięciokrotnych rozcieńczeń

Zalać 15 ml pożywki agarowej z fioletem, 
czerwienią, solami żółci i glukozą (VRBG) o 

temperaturze 47 - 50°C. 

Po całkowitym zestaleniu mieszaniny wlać do 
płytek po 5 - 10 ml pożywki VRBG w celu 

utworzenia drugiej warstwy. 

Inkubacja w  temperaturze 37°C przez 24h.

Testy potwierdzające:

Przesiew na pożywkę nieselektywną

• test na fermentację glukozy (+)

• obecność oksydazy (-)

PN-EN ISO 21528-1:2017-08 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda 
wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae. Część 1 Wykrywanie Enterobacteriaceae. 

PN-EN ISO 21528-2:2017-08 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda 
wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae. Część 2 Metoda liczenia kolonii.
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Dziękuje za uwagę


