
Państwowy Instytut Weterynaryjny
- Państwowy Instytut Badawczy

Wybrane zagrożenia mikrobiologiczne  
w mleku kozim i serach

dr hab. Jolanta G. Rola, prof. instytutu
Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Puławy, dn.8-9.06.2022

1

SZKOLENIE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO 2019-2023
„Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego”



DLACZEGO MLEKO KOZIE?

• lekkostrawne – tłuszcz mleka koziego jest łatwiej i szybciej trawiony niż tłuszcz
mleka krowiego, wiąże się to z jego strukturą oraz składem kwasów tłuszczowych

• mniej uczulające niż mleko krowie – kazeina zawierająca znacznie niższe ilości
alergennej frakcji globulin

• mniejsza ilość laktozy – odpowiednie dla osób z nietolerancją laktozy i diabetyków

• wysoka zawartość białka, witamin z grupy B i A, cynku, wapnia, potasu, fosforu,

a także łatwo przyswajalnego żelaza

• ekologiczne

• walory smakowe i zapachowe
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• Campylobacter spp.

• Listeria monocytogenes

• Salmonella spp.

• Staphylococcus aureus

• shigatoksyczne Escherichia coli

• Yersinia spp.

• Brucella melitensis

Źródło: Scientific Opinion on the public health risks related to the consumption of raw drinking 
milk. EFSA Journal 2015, 13(1):3940

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BAKTERIE 
CHOROBOTWÓRCZE W MLEKU KOZIM
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ZATRUCIA I ZAKAŻENIA POKARMOWE

Czynnik 
zoonotyczny

Jednostka 
chorobowa

Objawy Dawka 
infekcyjna

Campylobacter spp. kampylobakterioza Bóle brzucha, wymioty, biegunka,  krew w kale
Powikłania: zapalenie wątroby i trzustki, poronienia u kobiet 

ciężarnych, zaburzenia neurologiczne, zmiany w stawach, posocznica

b. niska: 500 - 1000 
komórek bakteryjnych

Listeria
monocytogenes

listerioza Charakter grypopodobny: ból stawów i mięśni,  ból głowy, gorączka,
słaba biegunka, wymioty

Powikłania: posocznica, zaburzenia narządowe, zapalenie opon 
mózgowych, poronienia, zejścia śmiertelne

102– 105 komórek
(uzależniona od 

rodzaju szczepu oraz 
odporności 
osobniczej)

Salmonella spp. salmonelloza Bóle brzucha, wymioty, wodnista biegunka, ból głowy
Powikłania: posocznica, zapalenie płuc, opon mózgowo-

rdzeniowych, kości, wsierdzia

102 – 106 komórek

Yersinia
enterocolitica

jersinioza Formy jelitowe to: zapalenie jelit, w tym zapalenie jelita cienkiego i 
okrężnicy z takimi objawami jak: biegunka, wymioty, gorączka, bóle 

brzucha, forma rzekomowyrostkowa
Powikłania: posocznica, rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy

108– 109 jtk/ g 

Staphylococcus
aureus

gronkowcowe zatrucia 
pokarmowe

Gwałtowne wymioty, bóle brzucha, biegunka (zwykle 24 – 48h)
Powikłania: odwodnienie, niskie ciśnienie krwi osłabienie, zapaść 

krążeniowa

105-106 jtk/g  żywności
dawka 0,1- 1ug/kg ciała 

człowieka 

werotoksyczne
Escherichia coli

krwotoczne zapalenie okrężnicy

zespół hemolityczno-mocznicowy

zakrzepowa plamica 
małopłytkowa

Krwawa biegunka, skurcze i bóle brzucha, gorączka, zmiany 
zakrzepowe w naczyniach jelita grubego

Niewydolność nerek, trombocytopenia, anemia hemolityczna, zmiany 
zakrzepowe w naczyniach nerkowych

Objawy neurologiczne, uszkodzenia nerek, anemia hemolityczna, 
trombocytopenia, zmiany zakrzepowe w narządach wewnętrznych

b. niska: ≤ 100 
komórek bakteryjnych
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REZERWUAR BAKTERII PATOGENNYCH

Campylobacter spp.:
• Ich głównym rezerwuarem jest przewód pokarmowy ptaków i ssaków, zarówno udomowionych (głównie drobiu, ale także

bydła, kóz i owiec) jak i wolnożyjących, u których tylko sporadycznie wywołują objawy kliniczne.

Salmonella spp.:
• Występują w przewodzie pokarmowym zwierząt domowych: drobiu, bydła, kóz, trzody chlewnej, ale także gryzoni, płazów,

gadów, dzikich ptaków. Do środowiska zewnętrznego wydalane są z kałem chorych zwierząt oraz nosicieli.

Yersinia enetrocolitica:

• Są szeroko rozpowszechnione w środowisku, występują powszechnie w glebie i wodzie. Ich głównym rezerwuarem są
świnie, u których powszechnie występują w jamie ustnej i nosogardzieli, ale również inne zwierzęta domowe i gospodarskie
takie jak: psy, koty, kozy, owce oraz gryzonie, przyczyniając się do szybkiego rozprzestrzeniania tego drobnoustroju na
znaczne odległości. Izolowano je również od dzikich zwierząt.

werotoksyczne E. coli:
• E. coli bytują w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Głównym rezerwuarem patogennych werotoksycznych szczepów

E. coli są przeżuwacze (bydło, owce, kozy) będące ich bezobjawowymi nosicielami. Izolowano je również u świń, drobiu,
psów i kotów.

Listeria monocytogenes:
• Występują w środowisku naturalnym: glebie, wodzie, roślinach oraz kiszonkach, które są głównym źródłem zakażeń u bydła

i małych przeżuwaczy (kóz). Często spotyka się ją w przewodzie pokarmowym oraz w migdałkach zdrowych zwierząt,
pełniących rolę nosicieli (drób, krowy, świnie, króliki, psy czy koty).

Staphylococcus aureus:
• Wystepują powszechnie w środowisku (w wodzie, glebie, kurzu, w powietrzu). Głównym rezerwuarem jest człowiek,

u którego gronkowiec jest naturalnym składnikiem flory bakteryjnej skóry i błon śluzowych człowieka (20-80% ludzi to
bezobjawowi nosiciele).
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ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ MLEKA ORAZ 
PRODUKTÓW MLECZNYCH

Obecność różnych mikroorganizmów chorobotwórczych w gospodarstwach może 
zanieczyścić surowe mleko, które następnie jest przekazywane do łańcucha 
pokarmowego.

Źródła zanieczyszczeń:
• odzwierzęce: wymiona, strzyki, skóra, sierść 

• środowiskowe: kał, ściółka, woda, skażona pasza

• wtórne: udój, transport, przetwarzanie,

magazynowanie
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DANE EUROPEJSKIEGO URZĘDU DS. 
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

The European Union One Health 2019 Zoonoses Report, EFSA Journal 2021;19(2):6406
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DANE EUROPEJSKIEGO URZĘDU DS. 
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 

Źródło: J. Osek, K. Wieczorek. Choroby odzwierzęce u ludzi oraz bakteryjne czynniki etiologiczne zoonoz występujące u zwierząt i w żywności w 
krajach Unii Europejskiej w 2018 r. Życie Weterynaryjne, 2020, 95(3)

Źródło: European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control (EFSA and ECDC). The European Union One
Health 2018 zoonoses report. EFSA J. 2019
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BADANIA WŁASNE

Zakładu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego 
PIWet-PIB

9



• OCENA WYSTĘPOWANIA ZAGROŻEŃ 
MIKROBIOLOGICZNYCH W MLEKU 
SUROWYM ORAZ SERACH UZYSKIWANYCH 
Z SUROWEGO I PASTERYZOWANEGO 
MLEKA KOZIEGO W POLSCE
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MATERIAŁ DO BADANIA  

• 297 próbek surowego mleka zbiorczego pobranych z 49 ferm kozich zlokalizowanych w
województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim,
łódzkim, lubelskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim oraz podkarpackim.

• 78 próbek serów wyprodukowanych z mleka koziego z ekologicznych gospodarstw
produkujących regionalne sery kozie (8 gospodarstw) oraz pochodzące z handlu detalicznego
(z 2 zakładów produkcyjnych w Polsce).

• 57 próbek serów było wyprodukowana z mleka poddanego obróbce termicznej, a 21 próbek z
mleka surowego.

• Różne typy serów kozich:

- podpuszczkowe dojrzewające (półtwarde i twarde)

- niedojrzewające (miękkie i twarogowe) 

- topione
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METODY

Pozyskane próbki poddano badaniom mikrobiologicznym jakościowym z
wykorzystaniem immunoenzymatycznej metody z odczytem fluorescencyjnym
(ELFA) z wykorzystaniem aparatu miniVidas (Biomerieux) oraz tradycyjnych
metod hodowlanych.

METODY:

ALTERNATYWNE:
• metody immunoenzymatyczne (ELFA)

KLASYCZNE:
• metody hodowlane z potwierdzeniem biochemicznym 

i serologicznym
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METODY

Badania prowadzono w następujących kierunkach, z zastosowaniem poniższych testów
diagnostycznych i metod:

• wykrywanie obecności Listeria monocytogenes – test VIDAS LMO 2 (bioMerieux)

• wykrywanie obecności Salmonella spp. – test VIDAS SLM (bioMerieux)

• wykrywanie obecności E. coli 0157 – test VIDAS UP ECPT (bioMerieux)

• wykrywanie obecności Campylobacter spp. – test VIDAS CAM (bioMerieux)

Metoda alternatywna (ELFA) została zwalidowana dla wszystkich kierunków badania w odniesieniu do 
metod referencyjnych.

Wszystkie wyniki dodatnie uzyskane metodą alternatywną potwierdzano odpowiednią metodą odniesienia 
(metody klasyczne hodowlane).

• wykrywanie obecności Yersinia enterocolitica wg PN-EN ISO 10273:2005

(ze względu na niską wykrywalność drobnoustroju wprowadzono modyfikację metody znormalizowanej:
zastosowano metodę zimnej hodowli w temperaturze 2-8ºC i wydłużono czas inkubacji do 14 dni)

Identyfikację gatunkową wyizolowanych szczepów przeprowadzano testami biochemicznymi przy użyciu systemu
VITEK 2 (bioMerieux). Dodatkowo wykonano badania potwierdzające z wykorzystaniem techniki PCR oraz
serotypowania.
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WYNIKI

DROBNOUSTRÓJ
LICZBA (%) PRÓBEK DODATNICH

MLEKO SUROWE
n=297

SERY
n=78

Listeria monocytogenes 19 (6,4%) 4 (5,1%)

Salmonella spp. 0 0

Campylobacter spp. 3 (1%) 0

Escherichia coli O157 11 (3,7%) 0

Yersinia enterocolitica 80 (26,9%) 
(44,4%)*

0

L. monocytogenes w serach:

• 3 próbki serów wyprodukowanych z mleka surowego
• 1 próbka sera z mleka poddanego obróbce cieplnej
• sery te pochodziły z 2 gospodarstw produkujących regionalne sery kozie, natomiast w serach
pochodzących z handlu detalicznego nie stwierdzono obecności L. monocytogenes
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WYNIKI

• Z wykorzystaniem reakcji PCR określono również serogrupy wyizolowanych
szczepów L. monocyogenes jako: 1/2a, 1/2b oraz 4b, które odpowiadają za 95%
wszystkich przypadków listeriozy u ludzi.

• Przy użyciu testu PCR dla oznaczania genów mapA, ceuE oraz 16S rRNA
sklasyfikowano wyizolowane szczepy Campylobacter spp. jako C. jejuni oraz
C. coli, które są najczęściej izolowanymi gatunkami Campylobacter.

• Wykazano, że wszystkie wyizolowane szczepy Y. enterocolitica należą do biotypu
1A i wyróżniono wśród nich 2 serotypy: 0:5 oraz 0:8 (występowały również
szczepy nietypujące się). Y. enterocolitica należące do biotypu 1A przez lata
uznawane były za niechorobotwórcze dla ludzi. Jednakże dane z ostatnich lat
wskazują, że liczba doniesień o izolacji tych drobnoustrojów od ludzi ze stanami
biegunkowymi systematycznie wrasta. Stwierdzono także, że przebieg choroby
był identyczny jak ten spowodowany przez klasyczne zjadliwe biotypy (2,3,4,5).
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PODSUMOWANIE 

• W surowym mleku kozim stwierdzono obecność drobnoustrojów patogennych, głównie
patogennych bakterii Y. enterocolitica oraz L. monocytogenes, ale również E. coli O157 oraz
C. jejuni i C. coli.

• W serach pochodzących z gospodarstw produkujących sery regionalne stwierdzono obecność
L. monocytogenes. A zatem spożywanie surowego mleka koziego oraz wytworzonych z niego
serów może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego.

• Nie stwierdzono ryzyka zatruć pokarmowych wywołanych przez Salmonella spp.

• Dokonując oceny uzyskanych wyników badań oraz biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania
konsumentów produktami z mleka koziego można stwierdzić, że istnieje potrzeba
monitorowania zanieczyszczenia bakteriami patogennymi mleka surowego oraz spełnienia
kryteriów bezpieczeństwa produktów mlecznych.

• Ze względu na ograniczone dane w tym zakresie istnieje potrzeba rozwijania tych badań
w celu uzyskania miarodajnego obrazu sytuacji epidemiologicznej i zagrożeń zdrowia
konsumentów w Polsce.
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• BADANIA NAD WYSTĘPOWANIEM 
ENTEROTOKSYN GRONKOWCOWYCH W 
ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
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MATERIAŁ DO BADANIA  

• Sery regionalne wyprodukowane z mleka koziego w Polsce na terenie 6 województw
(dolnośląskiego, lubuskiego, podkarpackiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego i
zachodnio-pomorskiego).

• Łącznie badaniom poddano 26 próbek serów kozich (sery twarogowe, sery podpuszczkowe
dojrzewające i niedojrzewające).

• 11 próbek serów było wyprodukowana z mleka poddanego obróbce termicznej, a 15 próbek z
mleka surowego.

• W ramach programu dla 12 próbek pobierano i badano próbki podczas całego procesu
produkcji (surowiec, półprodukty, produkt finalny oraz wymazy ze środowiska produkcji oraz
rąk pracowników).
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METODY

• Badania w kierunku liczby gronkowców koagulazo-dodatnich prowadzone były metodą płytkową z
zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem wg PN-EN ISO 6888-
2:2001+A1:2004.

• Obecność enterotoksyn gronkowcowych badano z zastosowaniem Europejskiej Metody Skriningowej
wykrywania enterotoksyn gronkowcowych.

• Identyfikację wyizolowanych szczepów gronkowców w celu potwierdzenia przynależności do gatunku
Staphylococcus aureus przeprowadzano testami biochemicznymi przy użyciu systemu VITEK 2
(bioMerieux).

• Dalsza szczegółowa identyfikacja koagulazo-dodatnich gronkowców polegała m. in. na określeniu ich
enterotoksygeniczności. Identyfikację szczepów posiadających geny odpowiedzialne za produkcję
enterotoksyn gronkowcowych typu od A do E (enterotoksyny klasyczne) oraz R, G, H, I, J i P
przeprowadzono techniką PCR z zastosowaniem 2 multiplexów zalecanych przez Laboratorium
Referencyjne Unii Europejskiej ds. gronkowców (EURL CPS) .

• W celu identyfikacji gronkowców metycylinoopornych (MRSA) wykorzystano PCR w oparciu o
identyfikację genów mecA i mecC opracowany przez EURL AR.
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PN-EN ISO 19020:2017-08 
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego - Horyzontalna metoda immunoenzymatycznego 

wykrywania enterotoksyn gronkowcowych w żywności
(do 2017 roku Europejska Metoda Screeningowa)

Metoda referencyjna wykrywania enterotoksyn gronkowcowych w żywności obejmuje 

2 etapy:

1. ekstrakcję i koncentrację poprzez dializę 

2. detekcję metodą immunoenzymatyczną (ELFA lub ELISA)

Metoda pozwala na wykrycie klasycznych enterotoksyn gronkowcowych SEA - SEE
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WYNIKI

• W żadnej z próbek nie wykryto obecności enterotoksyn gronkowcowych.

Rodzaj próbki
Liczba 
próbek

Liczba 
wyizolowanych 

szczepów 
S. aureus (%)

Poziom 
zanieczyszczenia 

CPS 

Liczba 
enterotoksycznych

szczepów S. 
aureus (%)

Wykryte geny 
enterotoksyn 

gronkowcowych  
(liczba)

Surowiec 12 7 (58%) 1,2x102 – 1,4x103

jtk/ml
5 (71%)

sec (1)
seh (2)
sep (2)

Sery z mleka 
koziego surowego

15 13 (87%) 1,0x102 – 4,2x105

jtk/g
9 (69%)

sep (6)
sec (1)

seg, sei (1)
sea, seg, sei, (1)

Sery z mleka 
koziego

pasteryzowanego
11 2 (18%) 4,5x101 – 1,3x105

jtk/g
2 (100%) sep (2)
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WYNIKI

• W żadnej z próbek nie wykryto obecności enterotoksyn gronkowcowych.

• W 2 serach wyprodukowanych z surowego mleka stwierdzono po jednym izolacie
posiadającym gen sea i sec, kodujące enterotoksyny klasyczne odpowiedzialne za
gronkowcowe zatrucia pokarmowe.

• Najczęściej identyfikowano gen sep, którego występowanie stwierdzono zarówno wśród
szczepów S. aureus wyosobnionych z serów wyprodukowanych z mleka pasteryzowanego jak
i niepasteryzowanego.

• Wśród przebadanych szczepów gronkowców nie stwierdzono występowania szczepów
metycylinoopornych.
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PODSUMOWANIE

• Wyniki badań uzyskane z analizy próbek serów regionalnych pochodzących z gospodarstw mlecznych
wskazują na obecność gronkowców koagulazo-dodatnich przy jednoczesnym braku obecności enterotoksyn
gronkowcowych przez nie produkowanych.

• Wymagania Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005 w zakresie takich parametrów oceny jak
obecność enterotoksyny gronkowcowej (kryterium bezpieczeństwa) zostały spełnione, natomiast kryterium
higieny w odniesieniu do liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w serach nie we wszystkich
przypadkach zostało spełnione.

• Jednocześnie izolacja enterotoksycznych szczepów S. aureus posiadających możliwość produkcji
enterotoksyn gronkowcowych odpowiedzialnych za zatrucia pokarmowe u ludzi (A i C), wskazuje na
możliwość jej występowania w tego typu produktach, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi.

• Dokonując oceny uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że wyniki te wskazują na potrzebę
stałego monitorowania i dalszej poprawy higieny procesu produkcji serów produkowanych w
gospodarstwach mlecznych poprzez kontrolę zdrowia zwierząt, higieny pozyskiwania i
przechowywania mleka, właściwą higienę personelu oraz monitorowanie spełnienia kryteriów
bezpieczeństwa żywności.

23



BADANIE USŁUGOWE

• Ser kozi twarogowy wyprodukowany z mleka surowego 

• Dostępny w sprzedaży detalicznej (mała partia) – 2020 rok

• Pochodzenie: gospodarstwo ekologiczne

• 5 próbek

• Próbki pobrane przez Inspekcję Weterynaryjną po stwierdzeniu przekroczenia kryterium higieny procesu w
odniesieniu do liczby gronkowców koagulazo-dodatnich, która wg Rozporządzenia Komisji (WE) nr
2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych w przypadku
serów wyprodukowanych z mleka surowego nie powinna przekraczać 105 jtk/g
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WYNIKI

We wszystkich próbkach stwierdzono obecność enterotoksyn gronkowcowych !

Kryterium bezpieczeństwa żywności, o którym mówi Rozporządzenie 2073/2005 nie zostało spełnione.

Dodatkowo we wszystkich próbkach stwierdzono obecność genów enterotoksyn gronkowcowych sea oraz seb.

Najczęstszą przyczyną gronkowcowych zatruć pokarmowych jest enterotoksyna A i dotyczy aż 75%
przypadków zatruć!

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

Dawka 0,1- 1ug/kg ciała człowieka może już wywołać objawy zatrucia (SEA – 0,2ug/kg, SEB – 0,3ug/kg).

Istniało wysokie ryzyko wystąpienia gronkowcowego zatrucia pokarmowego 
po spożyciu tych serów!
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Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych, Główny Inspektorat Sanitarny, Departament 
Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2019 roku

DANE NIZP-PZH
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Dziękuje za uwagę


