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DOBÓR POD£Ó¯ I SPRAWDZENIE METODY WYKRYWANIA
I IZOLACJI BAKTERII SALMONELLA W WODACH
POWIERZCHNIOWYCH METOD¥ FILTRACJI MEMBRANOWEJ
Streszczenie. W pracy przedstawiono metodykê badawcz¹ wykrywania i izolacji bakterii
Salmonella w wodach powierzchniowych metod¹ filtracji membranowej. Dokonano doboru p³ynnych po¿ywek namna¿aj¹cych i selektywnych po¿ywek agarowych do wykrywania typowych i nietypowych serotypów. Po¿ywki zosta³y dobrane tak, aby wyeliminowaæ w znacznym stopniu zaburzenia ze strony towarzysz¹cej mikroflory podczas procesu
wykrywania chorobotwórczych bakterii Salmonella. Opracowana metodyka ma na celu
wykrycie zarówno odzwierzêcych serotypów pa³eczek Salmonella, jak i S. Typhi, S. Paratyphi. Metodê sprawdzono w konkretnych warunkach laboratoryjnych przeprowadzaj¹c proces walidacji obejmuj¹cy: wyznaczenie granicy wykrywalnoci, sprawdzenie poprawnoæ
metody za pomoc¹ metod standardowych w porównaniu z testem API 20E (porównanie
metody standardowej z metod¹ alternatywn¹), podanie prawdopodobieñstwa podania wyniku
fa³szywego.
Wykazano, ¿e czynniki selektywne zawarte w po¿ywkach RVS i MKKTn najlepiej hamowa³y wzrost obfitej flory towarzysz¹cej w wodach powierzchniowych, a po¿ywka XLD
jest idealnym pod³o¿em do wykrywania typowych bakterii Salmonella spp. Jedyn¹ ze sprawdzanych po¿ywek, która umo¿liwia³a wykrycie laktozododatnich Salmonella okaza³ siê agar
z siarczynem bizmutu wg Wilson-Blaira. Metodê sprawdzono i stwierdzono, ¿e jest selektywna, specyficzna, powtarzalna i odtwarzalna w warunkach laboratoryjnych. Granica wykrywalnoci zosta³a okrelona na poziomie od 1 do 3 jednostek tworz¹cych kolonie.

1. WSTÊP
Obowi¹zek badania w kierunku wykrywania Salmonella w wodach powierzchniowych zosta³ na³o¿ony Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.11.2002 r.
w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia oraz Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna
odpowiadaæ woda w k¹pieliskach [1, 2].
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Rodzaj Salmonella nale¿y do rodziny Enterobacteriaceae i obejmuje dwa gatunki, tj.: Salmonella bongori oraz Salmonella enterica (klastfikacja wg Le Minora
i Popoffa 1992  WHO Collaborating Center for Reference and Research on Salmonella) [3]. Ich naturalnym rezerwuarem jest przewód pokarmowy ludzi i zwierz¹t. S¹
one Gram-ujemnymi, nieprzetrwalnikuj¹cymi pa³eczkami o wymiarach 23 µm/0,6 µm,
s¹ zazwyczaj ruchliwe (wyj¹tek: S. Pullorum, S. Gallinarum). Formy ruchliwe s¹
zazwyczaj perytrichalnie urzêsione. Istniej¹ jednak informacje o izolacji szczepów,
które w wyniku oddzia³ywania czynników rodowiska zatraci³y zdolnoæ ruchu.
S¹ one wzglêdnymi beztlenowcami [4]. Prze¿ywalnoæ bakterii Salmonella jest zale¿na od temperatury, pH i aktywnoci wodnej (aw). Silne dzia³anie hamuj¹ce na ich
rozwój maj¹ rodowisko kwane, temperatura poni¿ej 25 oC, du¿a iloæ tlenu oraz
ogrzewanie w temperaturze 72 °C przez 15 sekund [5].
Pa³eczki Salmonella s¹ równie¿ wra¿liwe na promieniowanie gamma i beta oraz
na dzia³anie chloru, kwasu mlekowego i innych rodków dezynfekcyjnych. Takie
procesy jak: solenie i wêdzenie maj¹ ograniczony wp³yw na prze¿ywanie pa³eczek
Salmonella, np. w suszonych i wêdzonych produktach miêsnych prze¿ywaj¹ tygodnie, a nawet miesi¹ce. Salmonella s¹ oporne na wysychanie (nawet przez dwa lata),
szczególnie w suszonym kale, kurzu, paszach i ¿ywnoci.
Woda nie jest dla bakterii Salmonella naturalnym rodowiskiem. Trafiaj¹ one
bezporednio do wody z chorego organizmu ludzi lub zwierz¹t (ptactwo domowe
i dzikie, gryzonie) lub porednio poprzez cieki, a tak¿e poprzez sp³ywy ze ska¿onej
gleby. Woda jest jedynie wektorem bakterii i to tylko w okresie, w jakim organizmy
te mog¹ utrzymywaæ siê przy ¿yciu [6]. Podaje siê, ¿e Salmonella mo¿e prze¿ywaæ
w wodach stoj¹cych 115 dni, w glebie ³¹kowej 120 dni, w glebie uprawnej 180 dni,
a w nawozie ptasim i krowim do 2830 miesiêcy [7]. Niekiedy bakteriami Salmonella mog¹ byæ zara¿one produkty rolinne zraszane lub podlewane zaka¿on¹ wod¹
(sa³ata) oraz w wyniku zaka¿enia gleby nawo¿onej odchodami ludzi lub zwierz¹t [8].
Bakterie w rodowisku wodnym, znajduj¹ce siê w stanie VBNC, stanowi¹ równie¿
niew¹tpliwe zagro¿enie dla zdrowia publicznego, gdy¿ wykazuj¹c pewn¹ aktywnoæ
metaboliczn¹, zachowuj¹ wirulencjê, a nie s¹ wykrywane w badaniach mikrobiologicznych wód metod¹ hodowlan¹ [9].
Pa³eczki Salmonella powoduj¹ wiele schorzeñ [10, 11, 12]: ostre choroby zakane (dur brzuszny  wywo³ywany przez Salmonella Typhi oraz dury rzekome wywo³ywane przez Salmonella Paratyphi A, B i C), zatrucia pokarmowe typu zakanego
(tzw. salmonelozy), posocznicê lub bakteriemiê, zespó³ gor¹czki jelitowej (enteric
fever), zaka¿enia uk³adu moczowego, oddechowego, skórne, ropnie narz¹dów, stan
nosicielstwa pochorobowego  jako nastêpstwo wczeniejszego zaka¿enia. W przypadku salmoneloz rezerwuarem i ród³em zaka¿enia jest zwierzê, a nonikiem czynnika patogennego jest produkt pochodzenia zwierzêcego (miêso, mleko, jaja) oraz
ska¿ona odchodami zwierzêcymi woda u¿ywana do sporz¹dzania potraw, mycia owoców, p³ukania naczyñ, podlewania upraw, a tak¿e przyprawy dodawane do gotowych
potraw poddanych wczeniej obróbce cieplnej. Chorobotwórcze dla cz³owieka
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pa³eczki Salmonella nale¿¹ do gatunku Salmonella enterica subsp. enterica
i stanowi¹ one ponad 99,5% izolowanych szczepów. Sporadycznie izoluje siê pa³eczki Salmonella enterica subsp. arizonae i diarizonae. Mo¿na uznaæ, ¿e zatrucia pokarmowe s¹ najczêciej spotykanym schorzeniem odzwierzêcych w krajach przemys³owo rozwiniêtych. W krajach Ameryki Pó³nocnej oraz Europy, pocz¹wszy od po³owy lat 80, najwa¿niejsze znaczenie epidemiologiczne mia³y odzwierzêce serovary
Salmonella. Wed³ug danych opublikowanych przez amerykañskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC), w USA w latach 199397 serovarem odpowiedzialnym za 55% zachorowañ na salmonelozy by³a S. Enteritidis [13]. W Polsce
w okresie 199097 udzia³ S. Enteritidis w zachorowaniach wynosi³ ponad 90%,
S. Typhimurium  ok. 6% [14, 15, 16]. W Polsce w 2001 roku S. Enteritidis wywo³a³a 93,4% zachorowañ bakteryjnych (w tym jeden zgon), sporód pozosta³ych typów najwiêcej zachorowañ spowodowa³a S. Virchow  2,2% , a za pozosta³e odpowiada³y: S. Typhimurium, S. Indiana, S. Hadar i inne [17].
Obecnie nie ma dostêpnej spójnej normy a wykrywanie Salmonella jest wymogiem do oceny wód powierzchniowych. Dlatego celem niniejszej pracy by³o opracowanie metodyki badawczej wykrywania i izolacji bakterii Salmonella w wodzie powierzchniowej metod¹ filtracji membranowej, dobór p³ynnych po¿ywek namna¿aj¹cych i selektywnych po¿ywek agarowych do wykrywania typowych i nietypowych
serotypów Salmonella, które eliminowa³yby w znacznym stopniu wzrost towarzysz¹cej mikroflory przeszkadzaj¹cej w wykrywaniu chorobotwórczych bakterii Salmonella, oraz sprawdzenie metody w konkretnych warunkach laboratoryjnych. Metodyka ta ma na celu wykrycie zarówno odzwierzêcych serotypów pa³eczek Salmonella, jak i S. Typhi, S. Paratyphi. W badaniach istotny jest te¿ wp³yw matrycy wody
powierzchniowej, która mo¿e charakteryzowaæ siê du¿¹ zawartoci¹ innych mikroorganizmów, co ma wp³yw na powtarzalnoæ, odtwarzalnoæ, specyficznoæ i czu³oæ metod badawczych.
Pa³eczki Salmonella nie s¹ organizmem wskanikowym zanieczyszczenia wód
powierzchniowych, które s¹ doæ bogate pod wzglêdem ró¿norodnoci i iloci organizmów ¿ywych [18]. Jednak obowi¹zek ich oznaczania wynika z koniecznoæ klasyfikacji i dopuszczania k¹pielisk publicznych i stad ma istotne znaczenie dla zdrowia
publicznego.
Celem niniejszej pracy by³o opracowanie metodyki badawczej, która eliminowa³yby w znacznym stopniu wzrost towarzysz¹cej mikroflory przeszkadzaj¹cej w wykrywaniu chorobotwórczych bakterii Salmonella oraz zwalidowanie metody w konkretnych warunkach laboratoryjnych.

2. METODYKA BADANIA
Badaniom poddano próbki wody powierzchniowej z rzeki Bobrzy (woj. wiêtokrzyskie) stanowi¹c¹ matrycê. Zasada badania i dobór pod³ó¿ zosta³ oparty na:
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Metodyce wykrywania i izolacji Salmonella z wód powierzchniowych i cieków 
metodyka Pañstwowego Zak³adu Higieny (2001) [19] oraz normach PN-A-82055-8:1994,
PN-EN ISO 6579:2003 i PN-A-04023:2001 [20, 21, 22, 23]. W chwili obecnej metodyka Pañstwowego Zak³adu Higieny [19] obejmuje jedynie diagnostykê Salmonella do etapu krótkiego szeregu biochemicznego, co nie gwarantuje identyfikacji
pa³eczek Salmonella do gatunku i typu serologicznego. Tak¹ mo¿liwoæ daj¹ z kolei
wy¿ej powo³ane normy.
2.1. Badanie matrycy, izolacja Salmonella

Matryca zosta³a przebadana w kierunku: ogólna liczba bakterii na agarze od¿ywczym (inkubacja w temp. 22 oC  72 h, 37 oC  24 h), bakterie grupy coli, bakterie
grupy coli termotolerancyjne, enterokoki ka³owe.
Pobran¹ próbkê homogenizowano poprzez wytrz¹sanie, filtrowano a nastêpnie
poddano preinkubacji na nie selektywnym pod³o¿u p³ynnym  zbuforowanej wodzie
peptonowej (BWP) w temp. 36 °C ± 2 °C przez 18 ± 2 h. Nastêpnie namna¿ono na:
 zmodyfikowanej po¿ywce Rappapport-Vassiliadis (RVS)  inkubacja w temp.
41,5°C ± 0,5°C przez 21 ± 3 h,
 po¿ywce Müllera-Kauffmanna z tetrationianem i nowobiocyn¹ (MKTTn)  inkubacja w temp. 36°C ± 2°C, przez 21 ± 3 h,
 pod³o¿u z kwanym seleninem sodu (SF)  inkubacja temp. 36°C±2°C, przez 21±3 h,
 pod³o¿u z kwanym seleninem sodu i cystyn¹ (SC)  inkubacja w temp. 36°C ±
2°C, przez 21 ± 3 h.
Nastêpnie dokonano namna¿ania selektywno-ró¿nicuj¹cego równolegle na podlo¿ach: XLD (po¿ywka z lizyn¹, ksyloz¹ i dezoksycholanem) oraz po¿ywce z siarczynem bizmutowym (zmodyfikowana po¿ywka Wilson-Blaira), po¿ywce SS (Salmonella  Shigella) i po¿ywce BGA wg Edel i Kampelmacher (z zieleni¹ brylantow¹
i czerwieni¹ fenolow¹). Próbki inkubowano w temp. 36 °C ± 2 °C, przez 21 ± 3 h
(po¿ywka XLD, BGA) i 44 ± 4 h (SS, zmodyfikowane pod³o¿e Wilson-Blaira).
W kolejnym etapie kolonie poddano badaniom potwierdzaj¹cym. W tym celu
z ka¿dej p³ytki przeszczepiono wszystkie lub minimum 5 kolonii wykazuj¹cych wzrost
charakterystyczny dla Salmonella. Przesiano je na p³ytkê z agarem od¿ywczym i inkubowano w temp. 36 °C ± 2 °C przez 21 ± 3 h. Nastêpnie dokonano potwierdzeñ
poprzez badania biochemiczne i serologiczne. W celu potwierdzeñ biochemicznych
przeszczepiono charakterystyczne kolonie do probówek zawieraj¹cych:
 po¿ywkê TSI,
 po¿ywkê agarow¹ z mocznikiem,
 wodê peptonow¹ z tryptofanem,
 po¿ywkê z malonianem sodu,
 po¿ywkê do wykrywania dekarboksylacji L-Lizyny,
 po¿ywkê z cyjankiem potasu (KCN),
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 po¿ywkê Simmonsa,
 po¿ywkê Clarka do testu Voges-Proskauera (VP)
oraz równolegle wykonano test API 20E.
Potwierdzeñ serologicznych dokonano (po wykluczeniu autoaglutynacji szczepu)
metod¹ aglutynacji szkie³kowej z wielowa¿n¹ surowic¹ HM (zawieraj¹c¹ przeciwcia³a przeciw wszystkim sk³adnikom antygenów rzêskowych i przeciw niektórym antygenom somatycznym). Szczepy aglutynuj¹ce w tej surowicy zbadano z surowicami
grupowymi AO, BO, CO, DO, i EO. W przypadku ujemnego wyniku aglutynacji
z surowicami dla grup AO, BO, CO, DO i EO wykonano badanie odczynu z surowic¹ dla antygenu Vi (aglutynacja drobnoziarnista  typu O). W przypadku dodatniego wyniku aglutynacji z surowic¹ Vi, w celu ustalenia przynale¿noci do grupy
powtarzano badanie z surowicami grupowymi BO i DO, u¿ywaj¹c jako antygenu
gêstej zawiesiny bakterii w fizjologicznym roztworze soli, ogrzanej przez 30 min.
w temp. 100 °C.
W toku badañ zastosowano szczepy wzorcowe: Escherichia coli ATCC 25922,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Salmonella Enteritidis ATTC 13076, Salmonella Typhimurium ATCC 14028 o udokumentowanych w³aciwociach fizjologicznych, wymaganiach wzrostowych i aktywnoci biochemicznej oraz szczep roboczy Salmonella Paratyphi B z akredytowanego laboratorium diagnostyki medycznej.
2.2. Powtarzalnoæ metody

Powtarzalnoæ metody okrelono sporz¹dzaj¹c z jednej próbki piêæ podróbek,
które by³y badane, oceniane i interpretowane przez dwóch niezale¿nych analityków
w tych samych warunkach. Uzyskanie takiego samego wyniku: obecnoci lub nieobecnoci drobnoustrojów we wszystkich podpróbkach, przez ka¿dego z analityków,
wiadczy o powtarzalnoci metody.
2.3. Odtwarzalnoæ metody

Odtwarzalnoæ metody okrelono na podstawie badañ, ocen i interpretacji wyników przez dwóch niezale¿nych analityków w tych samych warunkach tego samego
rodzaju próbek. Wykorzystano próbki: lepa (woda ja³owa) oraz próbki kontaminowane S. Eneritidis (wysoki poziom kontaminacji  pow. 100 j.t.k.), E. coli (wysoki
poziom kontaminacji  pow. 100 j.t.k.), S. Eneritidis (niski poziom kontaminacji 
10 j.t.k.) + E. coli (wysoki poziom kontaminacji  pow. 100 j.t.k.) oraz S. Eneritidis
(niski poziom kontaminacji  10 j.t.k.).
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2.4. Specyficznoæ i czu³oæ metody

Specyficznoæ metody okrelono wg zale¿noci:
ª § )3 ·º
«  ¨ 1  ¸» u  ,
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gdzie: SP  specyficznoæ,
N  liczba próbek niekontaminowanych,
FP  liczba próbek fa³szywie pozytywnych.
Czu³oæ metody okrelono wg wzoru:
6(

73
u  ,
1

gdzie: SE  czu³oæ,
N+  liczba próbek kontaminowanych,
TP  liczba próbek prawdziwie pozytywnych.
2.5. Granica wykrywalnoci metody

Oznaczenia granicy wykrywalnoci dokonano posiewaj¹c szczepy wzorcowe Salmonella spp. na pod³o¿u Ringera na ró¿nym poziomie kontaminacji (znamiennie
istotnym 10-710-10) na 5 p³ytkach niewybiórczego pod³o¿a agarowego.
Celem potwierdzenia w warunkach laboratoryjnych dokonano równie¿ oznaczenia
granicy wykrywalnoci dla najlepiej ocenionej kombinacji po¿ywek selektywnie ró¿nicuj¹cych. Badanie wykonano dla ka¿dego rozcieñczenia badanego szczepu wzorcowego z p³ynnej po¿ywki selektywnej na 5 p³ytkach ka¿dego pod³o¿a ró¿nicuj¹cego.
2.6. Porównanie metody alternatywnej z referencyjn¹

Przebadano 35 próbek wody powierzchniowej przebadano metod¹ alternatywn¹
i referencyjn¹. By³y to próbki dodatnie i ujemne. Na podstawie odczytów szeregów
biochemicznych i testów API 20E okrelono wzglêdn¹ dok³adnoæ, wzglêdn¹ selektywnoæ oraz wzglêdn¹ czu³oæ.
3$  1$
u  ,
1
1$
u  ,
SP  Wzglêdna selektywnoæ 63
1
3$
u  ,
SE  Wzglêdna czu³oæ 63
1

AC  Wzglêdna dok³adnoæ $&
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gdzie: N  ogólna liczba próbek,
N-  ogólna liczba ujemnych wyników uzyskanych metod¹ odniesienia,
N+  ogólna liczba dodatnich wyników uzyskanych metod¹ odniesienia,
PA  zgodnoæ dodatnia,
NA  zgodnoæ ujemna.

3. WYNIKI BADAÑ I ICH DYSKUSJA
Wstêpna analiza wody surowej z rzeki Bobrzy nie wykaza³a obecnoci Salmonella spp. Natomiast w kolejnych rozcieñczeniach (100 ml, 10 ml, 1 ml i 0,1 ml)
w matrycy stwierdzono:
 ogóln¹ liczba bakterii na agarze od¿ywczym w 22 oC po 72 h  pow. 300 j.t.k./1 ml,
 ogóln¹ liczba bakterii na agarze od¿ywczym w 22 oC po 72 h  54 j.t.k./0,1 ml,
 ogóln¹ liczba bakterii w 37 oC po 24h  pow. 300 j.t.k./1 ml,
 ogóln¹ liczba bakterii w 37 oC po 24h  157 j.t.k./0,1 ml,
 bakterie grupy coli w 37 oC po 24h  pow. 100 j.t.k./100 ml,
 bakterie grupy coli w 37 oC po 24h  68 j.t.k./10 ml,
 bakterie grupy coli termotolerancyjne w 44 oC po 24h  pow. 100 j.t.k./100 ml,
 bakterie grupy coli termotolerancyjne w 44 oC po 24h  47 j.t.k./10 ml,
 Enterokoki ka³owe w 37 oC po 48h  pow. 100 j.t.k./100 ml,
 Enterokoki ka³owe w 37 oC po 48h  42 j.t.k./10 ml.
Na pod³o¿ach ró¿nicuj¹cych stwierdzono wzrost flory towarzysz¹cej, w ró¿nej
obfitoci  tab. 1. Zidentyfikowano nastêpuj¹ce szczepy E. coli, P. aeruginosa,
P. vulgaris, P. mirabilis, które potencjalnie mog¹ wp³ywaæ na mo¿liwoæ wykrycia
Salmonella spp.
W próbce rodowiskowej nie wykryto obecnoci Salmonella ssp. dlatego kontaminowano j¹ szczepami wzorcowymi na ró¿nym poziomie kontaminacji. Do kontaminacji u¿yto szczepów Salmonella jak i szczepów to¿samych z flor¹ stwierdzon¹
w matrycy, tj. E. coli i P. aeruginosa. W celu wybrania odpowiedniej kombinacji
po¿ywek selektywno-róznicuj¹cych, po etapie preinkubacji w BWP próbki namna¿ono selektywnie na czterech po¿ywkach: RVS, MKKTn, SF i S.C., z których dokonano przesiewu na po¿ywki agarowe ró¿nicuj¹ce: XLD oraz BGA, SS i WB [24].
Wyniki oceny hodowli szczepów wzorcowych oraz szczepów z matrycy przedstawiono w tabeli 2.
Analiza wzrostu na po¿ywkach agarowych wykaza³a, ¿e najwy¿sz¹ selektywnoci¹ wykaza³y siê RVS, MKKTn, SC, SF. Po¿ywki RVS i MKKTn najlepiej hamowa³y wzrost bakterii flory towarzysz¹cej.
Na po¿ywce WB szczepy S. Paratyphi B i w mniejszym stopniu S. Typhimurium wykaza³y wzrost z charakterystycznym, metalicznym po³yskiem, natomiast
S. Enteritidis  wzrost w postaci zielono-czarnych kolonii. Na po¿ywce SS wszystkie
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Tabela 1. Charakterystyka wzrostu wodnej flory towarzysz¹cej na selektywnych po¿ywkach agarowych
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NRORQLHMDVQREU ]RZHGUREQH
LQWHQV\ZQ\FKDUDNWHU\VW\F]Q\]DSDFK
REILW\Z]URVW
NRORQLHGX HSU]H]URF]\VWHOXEPOHF]QH]Z\SXNá\P
F]DUQ\P URGNLHP
REILW\Z]URVW
NRORQLHGX HQLHVSHF\ILF]QH yáWREU ]RZH]Z\SXNá\P
EU ]RZ\P URGNLHP
VáDE\Z]URVW
NRORQLH yáWH
]D yáFHQLHSRGáR D
NRORQLHGUREQHV]RUVWNLHNRORUXSR \ZNL MDVQRUy RZH 
LQWHQV\ZQ\FKDUDNWHU\VW\F]Q\]DSDFK
REILW\Z]URVW
NRORQLHGX HSU]H]URF]\VWHNRORUXSRGáR DOXEPOHF]QH
]Z\SXNá\PF]DUQ\P URGNLHP
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Tabela 2. Ocena wzrostu bakterii Salmonella i flory towarzysz¹cej na selektywnych po¿ywkach agarowych po inkubacji na po¿ywce RVS
596

5RG]DMSUyENL

:%

3UyEND OHSD±
EUDNZ]URVWX
MDáRZ\Sá\Q5LQJHUD
3UyEND OHSD±ZRGD !MWN 
SRZLHU]FKQLRZD
RNMWN 
]U]HNL%REU]\
(FROL 
!MWN 
3DHUXJLQRVD 
MWN 
RNMWN
(FROL 
!MWN 
3DHUXJLQRVD 
!MWN
6(QWHULWLGLV 

67\SKLPXULXP  
63DUDW\SKL% 
6(QWHULWLGLV 
RNMWN
67\SKLPXULXP 
63DUDW\SKL% 
6(QWHULWLGLV 
!MWN
67\SKLPXULXP  
63DUDW\SKL% 
6(QWHULWLGLV 
MWN
RNMWN




EUDNZ]URVWX

























67\SKLPXULXP  MWN
RNMWN

63DUDW\SKL%  !MWN



;/'

EUDNZ]URVWX

!MWN





%*$

EUDNZ]URVWX







66



Z]URVW]OHZQ\ 

!MWN 
RNMWN 

!MWN 
MWN 

RNMWN 
RNMWN 
!MWN


Z]URVW ]OHZQ\ 


Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\


!MWN
RNMWN 

Z]URVW]OHZQ\

Z]URVW]OHZQ\
Z]URVW]OHZQ\ 

!MWN
RNMWN 

Z]URVW]OHZQ\


Z]URVW]OHZQ\
Z]URVW]OHZQ\ 

Z]URVW]OHZQ\


RNMWN
RNMWN 

Z]URVW]OHZQ\


!MWN 
MWN 

RNMWN
RNMWN 
RNMWN 
RNMWN 

RNMWN
MWN 
MWN 
!MWN
RNMWN 

RNMWN
MWN 
MWN 
RNMWN
MWN 
MWN 
!MWN
MWN 
















* E. coli, ** P. aeruginosa, *** P. vulgaris, **** P. mirabilis.
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Tabela 3. Ocena wzrostu bakterii Salmonella i flory towarzysz¹cej na selektywnych po¿ywkach agarowych po inkubacji na po¿ywce MKKTn
5RG]DMSUyENL

:%
EUDNZ]URVWX

3UyEND OHSD±MDáRZ\
Sá\Q5LQJHUD
3UyEND OHSD±ZRGD !MWN 
SRZLHU]FKQLRZD

]U]HNL%REU]\
(FROL 
RNMWN 
3DHUXJLQRVD 
RNMWN 

(FROL 
MWN
3DHUXJLQRVD 
!MWN 
6(QWHULWLGLV 
!MWN 
67\SKLPXULXP  
63DUDW\SKL% 
6(QWHULWLGLV 
!MWN
67\SKLPXULXP  !MWN 
63DUDW\SKL% 

6(QWHULWLGLV 
!MWN
67\SKLPXULXP  !MWN
63DUDW\SKL% 

6(QWHULWLGLV 
RNMWN
RNMWN
67\SKLPXULXP  MWN
RNMWN
RNMWN 
63DUDW\SKL% 
MWN
RNMWN
RNMWN 






















0..7Q
66
%*$
EUDNZ]URVWX
EUDNZ]URVWX
!MWN 
MWN 

!MWN 
MWN 
!MWN 
!MWN












!MWN 


!MWN 


!MWN 


!MWN 


Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\


!MWN
MWN 
MWN 


MWN
!MWN 

!MWN

MWN 
MWN
!MWN 
RNMWN
!MWN 































MWN 
RNMWN
RNMWN 
!MWN 
MWN 

!MWN 
MWN
!MWN 
MWN

MWN
MWN 
!MWN 
















* E. coli, ** P. aeruginosa, *** P. vulgaris, **** P. mirabilis.

;/'
EUDNZ]URVWX

Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\
Z]URVW]OHZQ\ 

Z]URVW]OHZQ\
Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\
Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\
Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\
















RNMWN
!MWN 
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Tabela 4. Ocena wzrostu bakterii Salmonella i flory towarzysz¹cej na selektywnych po¿ywkach agarowych po inkubacji na po¿ywce SC
5RG]DMSUyENL

.ZD Q\6HOHQLQ]&\VW\Q  6& 
:%

3UyEND OHSD±MDáRZ\
EUDNZ]URVWX
Sá\Q5LQJHUD
3UyEND OHSD±ZRGD RNMWN 
SRZLHU]FKQLRZD]
RNMWN 
U]HNL%REU]\
(FROL 
!MWN 
3DHUXJLQRVD 


!MWN 


!MWN 


!MWN 


!MWN 
RNMWN



!MWN
!MWN 

RNMWN
RNMWN 


RNMWN 
RNMWN 
MWN 
RNMWN
RNMWN 

RNMWN

!MWN
!MWN 

Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\

RNMWN
RNMWN 

!MWN


RNMWN 
MWN 

Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\

!MWN

RNMWN

!MWN
MWN
!MWN


!MWN 

RNMWN 
RNMWN
RNMWN 
RNMWN

Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\
Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\
Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\

RNMWN
RNMWN 
RNMWN

RNMWN
































67\SKLPXULXP 


63DUDW\SKL% 


;/'
EUDNZ]URVWX

!MWN 




(FROL 
3DHUXJLQRVD 
6(QWHULWLGLV 
67\SKLPXULXP 
63DUDW\SKL% 
6(QWHULWLGLV 
67\SKLPXULXP 
63DUDW\SKL% 
6(QWHULWLGLV 
67\SKLPXULXP 
63DUDW\SKL% 
6(QWHULWLGLV 

%*$
EUDNZ]URVWX

!MWN 






66
EUDNZ]URVWX
















* E. coli, ** P. aeruginosa, *** P. vulgaris, **** P. mirabilis.
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Tabela 5. Ocena wzrostu bakterii Salmonella i flory towarzysz¹cej na selektywnych po¿ywkach agarowych po inkubacji na po¿ywce SF
.ZD Q\6HOHQLQ 6) 

5RG]DMSUyENL
3UyEND OHSD±
MDáRZ\Sá\Q5LQJHUD
3UyEND OHSD±ZRGD
SRZLHU]FKQLRZD]
U]HNL%REU]\
(FROL 
3DHUXJLQRVD 




(FROL 
3DHUXJLQRVD 
6(QWHULWLGLV 
67\SKLPXULXP 
63DUDW\SKL% 
6(QWHULWLGLV 
67\SKLPXULXP 
63DUDW\SKL% 
6(QWHULWLGLV 
67\SKLPXULXP 
63DUDW\SKL% 
6(QWHULWLGLV 






:%

66

%*$

;/'

EUDNZ]URVWX

EUDNZ]URVWX

EUDNZ]URVWX

EUDNZ]URVWX

MWN 


MWN 


Z]URVW]OHZQ\ 


MWN 


MWN 


RNMWN 
RNMWN 

RNMWN 
MWN
MWN 


Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\ 

RNMWN 
MWN 

Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\

MWN
RNMWN 

RNMWN 
MWN

RNMWN 
RNMWN

MWN
MWN 
RNMWN 

MWN 

Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\

MWN
RNMWN 

Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\

RNMWN
RNMWN 

Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\
Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\
Z]URVW]OHZQ\ 
Z]URVW]OHZQ\

MWN
MWN 
RNMWN
RNMWN 
MWN 





RNMWN




















67\SKLPXULXP 


63DUDW\SKL% 


RNMWN


RNMWN


MWN

RNMWN

MWN





















* E. coli, ** P. aeruginosa, *** P. vulgaris, **** P. mirabilis.



















serotypy ros³y charakterystycznie w postaci kolonii przezroczystych lub lekko ¿ó³tych, w wiêkszoci z czarnym rodkiem. Podobny wzrost wykazywa³y Proteus mirabilis i Proteus vulgaris pochodz¹ce z matrycy.
Analiza wzrostu na po¿ywce BGA wykaza³a obfity wzrost obcej mikroflory
(E. coli, P. aeruginosa), która hamowa³a wzrost bakterii Salmonella. W przypadku
czystych hodowli Salmonella odnotowano wzrost zlewny charakterystycznych i nie
charakterystycznych kolonii (z matrycy), który uniemo¿liwia³ izolacjê pojedynczych
kolonii, niezale¿nie od zastosowanego selektywnie namna¿aj¹cego p³ynnego pod³o¿a.
Wszystkie serovary Salmonella na po¿ywce XLD wykaza³y siê charakterystycznym wzrostem.
Do oceny szeregu biochemicznego i metody alternatywnej wyizolowano kolonie ró¿nych drobnoustrojów z matrycy (woda powierzchniowa kontaminowana Salmonella spp.) W tabeli 6 i na rys. 14 przedstawiono przyk³adowe wyniki porównawcze obu metod.
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Tabela 6. Wyniki odczytów biochemicznych metod¹ odniesienia
3R \ZND
DJDURZD
:%

=HVSyáFHFKELRFKHPLF]Q\FK
76,
JOXNR]DODNWR]D +6 JD]


±





PRF]QLNLQGRO
±

±

PDORQLDQ UHDNFMD
SRGáR H
Z\QLNL
OL]\QD .&1
6LPPRQVD
VRGX
9±3
±

±



±







$3,



±



:%





±



±



±

±



±

±

;/'



±





±

±

±

±



±



$3,

;/'



±







±

±

±

±





± 
$3,

$3,




* E. coli, **** P. mirabilis.
1 Salmonella Paratyphi B (0,85% NaCl-, HM+++, BO+++, 04+++, b+++, 2 H+++, 5 H-).
2 Salmonella Typhimurium (0,85% NaCl-, HM+++, BO+++, 04+++, i+++, 2 H+++, 5 H-).

Rys. 1. Identyfikacja biochemiczna za pomoc¹ testu API 20E pojedynczej kolonii
Salmonella ssp. wyizolowanej z pod³o¿a WB
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Rys. 2. Identyfikacja biochemiczna za pomoc¹ testu API 20E pojedynczej kolonii
E. coli wyizolowanej z pod³o¿a WB

Rys. 3. Identyfikacja biochemiczna za pomoc¹ testu API 20E pojedynczej kolonii
Salmonella ssp. wyizolowanej z pod³o¿a XLD

Rys. 4. Identyfikacja biochemiczna za pomoc¹ testu API 20E pojedynczej kolonii
P. mirabilis wyizolowanej z pod³o¿a XLD
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Z wody powierzchniowej jako matrycy przebadano metod¹ alternatywn¹
i referencyjn¹ 35 próbek (niezbêdne jest min. 20 próbek). By³y to próbki dodatnie
i ujemne. Na podstawie odczytów szeregów biochemicznych i testów API 20E okrelono wzglêdn¹ czu³oæ, wzglêdn¹ specyficznoæ, wzglêdn¹ dok³adnoæ. Wyniki przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7. Obliczanie wzglêdnej dok³adnoci, wzglêdnej czu³oci oraz wzglêdnej selektywnoci wg EN-ISO 16140:2003 [23]
3$

1$

1

:]JO GQD
GRNáDGQR ü$&


1

:]JO GQD
F]XáR ü6(


1

:]JO GQD
VHOHNW\ZQR ü63



















Na podstawie zestawienia porównañ odczytu wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e metoda alternatywna pozwala na:
 wykrycie pa³eczek Salmonella spp, wtedy, gdy s¹ obecne w badanej próbce i by³y
wykryte metod¹ odniesienia (wzglêdna czu³oæ),
 brak zdolnoci wyhodowania pa³eczek Salmonella spp., gdy nie s¹ obecne
w badanej próbce i nie zosta³y wykryte metod¹ odniesienia (wzglêdna selektywnoæ).
Oceniaj¹c szereg biochemiczny w porównaniu do testu komercyjnego API 20E
otrzymano 100% zgodnoci wyników dla wszystkich izolatów (dodatnich i ujemnych) pochodz¹cych z po¿ywek ró¿nicuj¹cych.
W zakresie powtarzalnoci metody z jednej próbki wody sporz¹dzono piêæ podpróbek (tab. 8), które zbada³ ka¿dy z analityków w tych samych warunkach. Uzyskano
taki sam wynik we wszystkich podróbkach, co wiadczy o powtarzalnoci metody.
Przeprowadzone badania odtwarzalnoci metody dla wszystkich 5-ciu próbek
(jednej lepej i czterech kontaminowanych na ró¿nych poziomach kontaminacji
szczepami wzorcowymi: specyficznym S. Enteritidis i niespecyficznym E. coli)
przez ró¿nych analityków, pozwoli³y na stwierdzenie zgodnoci wyników uzyskanych w warunkach odtwarzalnoci. W tabeli 9 przedstawiono procedurê postêpowania i wyniki dla próbki kontaminowanej S. Enteritidis na wysokim poziomie
zanieczyszczenia powy¿ej 100 j.t.k.
Przeprowadzone badania w celu zbadania odtwarzalnoci pozwoli³y jednoczenie na okrelenie czu³oci i specyficznoci metody. Czu³oæ metody (selektywnoæ)
jest równa 100% (tab. 10). Specyficznoæ metody jest równa 100%.
Wyznaczono granicê wykrywalnoci dla metody wykrywania bakterii Salmonella metod¹ filtracji membranowej  wynosi ona od 1 do 3 j.t.k. (tab. 11). Jest to taki
poziom zanieczyszczenia próbki, w którym niekoniecznie w ka¿dym powtórzeniu

44

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR

3, 2009

Tabela 8. Zestawienie wyników powtarzalnoci badanej próbki w piêciu powtórzeniach
(podpróbkach) przez ka¿dego z analityków
$QDOLW\N

$QDOLW\N

3RGSUyENL,9



=EXIRURZDQDZRGDSHSWRQRZD


3RGSUyENL,9



=EXIRURZDQDZRGDSHSWRQRZD



POPO


5960..7Q






;/':%;/':%

NRONRONRONRO




$JDURG \ZF]\
6]HUHJELRFKHPLF]Q\SR]QHJ
WHVW$3,(SR]QHJ
6DOPRQHOODVSS

6XURZLFD+01D&/
SR]QHJSR]QHJ
6XURZLFHZJVFKHPDWX.DXIIPDQD:KLWH¶D 
+0'JP

Z\PDJDQHGRFKRG]HQLHHSLGHPLRORJ


POPO


5960..7Q






;/':%;/':%

NRONRONRONRO




$JDURG \ZF]\
6]HUHJELRFKHPLF]Q\SR]QHJ
WHVW$3,(SR]QHJ
6DOPRQHOODVSS

6XURZLFD+01D&/
SR]QHJSR]QHJ
6XURZLFHZJVFKHPDWX.DXIIPDQD:KLWH¶D 
+0'JP

Z\PDJDQHGRFKRG]HQLHHSLGHPLRORJ
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Tabela 9. Zestawienie wyników posiewu próbki nr 2 przez dwóch analityków
35Ï%.$15SUyENDNRQWDPLQRZDQD6(QWHULWLGLV
QDZ\VRNLPSR]LRPLH]DQLHF]\V]F]HQLDSRZ\ HMMWN
$QDOLW\N




3UyEND


=EXIRURZDQDZRGDSHSWRQRZD

$QDOLW\N




3UyEND


=EXIRURZDQDZRGDSHSWRQRZD



POPO
POPO






5960..7Q
5960..7Q










;/':%;/':% ;/':%;/':%




NRONRONRONRO NRONRONRONRO










$JDURG \ZF]\
$JDURG \ZF]\
6]HUHJELRFKHPLF]Q\SR]QHJ
6]HUHJELRFKHPLF]Q\SR]QHJ
7HVW$3,(SR]QHJ
7HVW$3,(SR]QHJ
6DOPRQHOODVSS
6DOPRQHOODVSS


6XURZLFD+01D&/
6XURZLFD+01D&/
SR]QHJSR]QHJ
SR]QHJSR]QHJ
6XURZLFHZJVFKHPDWX.DXIIPDQD:KLWH¶D 
6XURZLFHZJVFKHPDWX.DXIIPDQD:KLWH¶D 
+0'JP
+0'JP


Z\PDJDQHGRFKRG]HQLHHSLGHPLRORJ
Z\PDJDQHGRFKRG]HQLHHSLGHPLRORJ
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Tabela 10. Zestawienie wyników posiewu piêciu przez dwóch analityków
:\QLN
$QDOLW\N

3UyEND

3UyEND

3UyEND

3UyEND

3UyEND

$QDOLW\N

QLHREHFQD

6(QWHULWLGLV

QLHREHFQD

6(QWHULWLGLV

6(QWHULWLGLV

$QDOLW\N

QLHREHFQD

6(QWHULWLGLV

QLHREHFQD

6(QWHULWLGLV

6(QWHULWLGLV


Tabela 11. Poziom kontaminacji u¿ytych szczepów i okrelenie granicy wykrywalnoci
3R \ZND
Sá\QQD

3R]LRPNRQWDPLQDFML
QDQLHZ\ELyUF]\P
SRGáR XDJDURZ\P
 MWNPO


3á\Q
5LQJHUD


8 \W\V]F]HS
6(QWHULWLGLV

67\SKLPXULXP

63DUDW\SKL%

  

MWNPO







 MWNPO







 MWNPO












stwierdza siê obecnoæ 1 j.t.k. w jednostce objêtoci. Potwierdza to sprawdzenie
metody w warunkach laboratoryjnych na poziomie zanieczyszczenia  10-9 j.t.k./1 ml
(tab. 12), na którym stwierdzono od 0 do 3 j.t.k, a po etapach namna¿aj¹cych od
0 do 20 j.t.k.
Opracowana metodyka badawcza wykrywania i izolacji bakterii Salmonella
w wodach powierzchniowych metod¹ filtracji membranowej, spe³ni³a postawione
za³o¿enia w zakresie doboru selektywnie namna¿aj¹cych po¿ywek p³ynnych i agarowych i uniemo¿liwienie lub w znacznym stopniu ograniczenie wp³ywu drobnoustrojów pochodz¹cych ze rodowiska. Zminimalizowanie wp³ywu mikroflory towarzysz¹cej i przeszkadzaj¹cej w wykryciu chorobotwórczych bakterii jest mo¿liwe dziêki
po¿ywce RVS i MKTTn. Zastosowanie po¿ywki XLD i WB umo¿liwia wykrycie
i izolacjê typowych i laktozododatnich pa³eczek Salmonella spp. Kombinacja powy¿szych po¿ywek daje mo¿liwoæ izolacji pojedynczych kolonii w celu dalszej diagnostyki biochemicznej i serologicznej (niezbêdnej w dochodzeniu epidemiologicznym).
Metodyka umo¿liwia wybór pomiêdzy tradycyjnym badaniem  szeregiem biochemicznym, a komercyjnym zestawem API 20E. wiadczy o tym stopieñ zgodnoci (AC) pomiêdzy wynikami badañ identycznych próbek (dodatnich i ujemnych)
uzyskanych za pomoc¹ obu metod, który wynosi 100%.
Granica wykrywalnoci metody okrelona na poziomie od 1 do 3 j.t.k. pozwala
na wykrycie pa³eczek Salmonella spp. Wykazano czu³oæ (selektywnoæ) i specyficznoæ metody umo¿liwiaj¹ce wyizolowanie obecnego drobnoustroju b¹d nie wykrycie Salmonella, wtedy gdy jest on nieobecny w badanej próbce.
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10

-10

0/0/0/0/0

20/10/0/0/0

>100/>100/>100/>
100/>100

10-8

10-9

>100/>100/>100/>100/>100

0/0/0/0/0

75/60/45/50/80

10-7

10

-10

10-9

>100/>100/>100/>
100/>100

10-8

XLD

WB

XLD

S. Paratyphi B
WB

0/0/0/0/0

2/10/0/0/1

60/40/30/10/60

0/0/0/0/0

80/0/70/0/0

>100/>100/
>100>100/
>100

0/0/0/0/0

3/9/15/0/0/

60/60/30/20/60

0/0/0/0/0

0/0/5/10/5

>100/>100/
>100/80/60

0/0/0/0/0

10/0/0/0/5

40/0/10/0/10

0/0/0/0/0

0/0/2/5/0

>100/>100/>100/>
100/>100

0/0/0/0/0

0/0/1/1/1

15/30/45/10/0

0/0/0/0/0

70/50/10/15/25

>100/>100/>100/>
100/>100

0/0/0/0/0

0/0/3/5/5

80/100/100/
45/30

>100/>100/
>100/>100/
>100/>100/>100/>
>100/>100/>100/>100/>100 >100/>100/ >100/>100/>100/>100/>100 >100/>100/
100/>100
>100
>100

0/0/0/0/0

80/10/0/20/0

100/80/>100/
100/>100

>100/>100/
>100/>100/
>100/>100/
>100/>100/>100/>100/>100 >100>100/ >100/>100/>100/>100/>100 >100>100/
>100/>100/ >100
>100
>100

WB

S. Typhimurium

Użyty szczep / Pożywka agarowa

NR

RVS

MKKTn

>100>100/>100/>100/>
100/>100

XLD

S. Enteritidis

10-7

Pożywka Rozcieńczenie
płynna
szczepu

Tabela 12. Poziom kontaminacji u¿ytych szczepów po etapie namna¿ania na p³ynnych po¿ywkach selektywnych i okreœlenie granicy
wykrywalnoœci

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI
3, 2009

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR

3, 2009

Metodê sprawdzono w warunkach konkretnego laboratorium. Udowodniono, i¿
metoda mo¿e byæ zastosowana w warunkach laboratoryjnych poprzez wykazanie
zgodnoci wyników uzyskanych w warunkach powtarzalnoci (ten sam wykonawca,
to samo laboratorium, ta sama aparatura, w krótkim czasie) i odtwarzalnoci (ta sama
matryca a ró¿ne warunki badania, tzn. ró¿ni wykonawcy, inne serie testów, po¿ywek). Sprawdzenie metody w warunkach powtarzalnoci i odtwarzalnoci umo¿liwia
wykonywanie porównañ miêdzylaboratoryjnych.

4. WNIOSKI
1. W oparciu o analizê wzrostu na po¿ywkach agarowych próbek wody powierzchniowej wytypowano:
a. RVS i MKKTn  dwie p³ynne po¿ywki namna¿aj¹ce, poniewa¿:
 wykaza³y siê najwy¿sz¹ selektywnoci¹ (równie¿ dla bakterii Salmonella)
 selektywnoæ w kolejnoci: RVS, MKKTn, SC, SF,
 czynniki selektywne zawarte w po¿ywkach RVS i MKKTn najlepiej hamowa³y wzrost obfitej flory towarzysz¹cej,
b. XLD i WB  dwie selektywne po¿ywki agarowe, poniewa¿:
 po¿ywka XLD jest idealn¹ po¿ywk¹ do wykrywania typowych bakterii
Salmonella spp.,
 jedyn¹ po¿ywk¹ umo¿liwiaj¹c¹ wykrycie laktozododatnich Salmonella jest
agar z siarczynem bizmutu wg Wilson  Blaira. Na po¿ywce WB szczepy
S. Paratyphi B i w mniejszym stopniu S. Typhimurium wykaza³y wzrost
z charakterystycznym, metalicznym po³yskiem, natomiast S. Enteritidis 
wzrost w postaci zielono-czarnych kolonii.
2. Wyeliminowano po¿ywkê BGA, poniewa¿ wykaza³a obfity wzrost mikroflory towarzysz¹cej (E. coli, P. aeruginosa), która hamowa³a wzrost bakterii Salmonella. W przypadku czystych hodowli Salmonella odnotowano wzrost zlewny 
charakterystycznych i niecharakterystycznych kolonii (z matrycy), który uniemo¿liwia³ izolacjê pojedynczych kolonii, niezale¿nie od zastosowanego selektywnie namna¿aj¹cego p³ynnego pod³o¿a.
3. Na po¿ywce SS wszystkie serotypy ros³y charakterystycznie w postaci kolonii
przezroczystych lub lekko ¿ó³tych, w wiêkszoci z czarnym rodkiem. Podobny
wzrost wykazywa³y Proteus mirabilis i Proteus vulgaris pochodz¹ce z matrycy.
4. Wykazano, ¿e metoda jest selektywna, specyficzna, powtarzalna i odtwarzalna
w warunkach laboratoryjnych.
5. Granica wykrywalnoci metody zosta³a okrelona na poziomie od 1do 3 j.t.k.
6. Prawdopodobieñstwo podania wyniku fa³szywego w zakresie biochemicznej identyfikacji bakterii Salmonella opracowan¹ metod¹ referencyjn¹ w stosunku do metody alternatywnej (API 20E) wynosi 0%.
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Selection of the base and verification of salmonella bacteria detection
and isolation method in the surface waters using membrane filtration
Summary
The article presents the methodology of detection and isolation of Salmonella bacteria in
surface waters using membrane filtration. Liquid propagating and selective agar bouillons
have been chosen to detect the typical and untypical serotypes. The bullions have
been chosen to eliminate the perturbations from accompanying micro flora during
process of Salmonella bacteria detection. Formulated methodology should help to detect
both epizootic serotypes of Salmonella like S. Typhi, S. Paratyphi.
The methodology was verified in the laboratory conditions by validation process
covering: determination of detection threshold, comparison with standard
methods like API 20E test (comparison of standard method with the alternative
one), probability of false result determination.
It was showed that selective factors contained in the RVS and MKKTn bullions slowed the
growth of rich accompanying flora in the surface waters and XLD bullion is the ideal base
for the typical Salmonell ssp. bacteria.
The only one of the verified bullions which enabled detection of lactose-positive Salmonella bacteria was agar with bismuth sulfite according to Wilson-Blair. The method was
verified and it was observed that it is selective and reproducible in the laboratory conditions. The detection threshold was established at the level from 1 to 3 of the colony forming units.
.
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