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Salmonella spp. je jedním z hlavních bakteriálních původců alimentárních onemocnění po celém světě. Jako možný zdroj jsou často uváděny i tzv.

ready-to-eat potraviny (RTE). Dle EFSA je Salmonella spp. druhou nejčastěji hlášenou gastrointestinální infekcí v populaci po kampylobakterióze. V

rámci EU bylo v roce 2019 hlášeno celkem 87 923 potvrzených případů salmonelózy. Stejně jako v předchozích letech byly nejvyšší počty

salmonelózy hlášeny v České republice (EFSA, 2019).

Cílem naší práce bylo porovnat metodu průkazu Salmonella spp. referenční kultivační metodou s možností detekce pomocí Nested PCR,

dále stanovit četnost výskytu salmonel ve vybraných RTE potravinách a nepřímo tak posoudit i úroveň hygieny výroby.

Materiál a metodika

• 50 vzorků RTE potravin z české tržní sítě (s obsahem živočišné složky).

• Výběr vzorků viz tab. 1

• Vzorky byly transportovány a uchovávány při teplotě 2 - 4 ° C

• Mikrobiologická analýza byla provedena do dvou hodin od nákupu vzorků

• Stanovení Salmonella spp. byly využity jak klasická kultivační metoda dle

ČSN EN ISO 6579 X Nested PCR

• Suspektní kolonie získané kultivací byly konfirmovány Salmonella Test Kitem

(Oxoid) - latexová aglutinace a PCR - detekce invA (dle Santos et al., 2001).

• Nested PCR – přímá detekce Salmonella spp. (Waage et al.,1999; El-Taweel et

al., 2010) (obr. 1)

• DNA pro Nested PCR ze vzorků RTE potravin izolována pomocí

kitu NucleoSpin Microbial DNA (Macherey-Nagel)

• Pro amplifikaci byl vybrán náhodný fragment chromozomální DNA S.

Typhimurium (obr. 2)

Typ RTE potraviny
Počet 
vzorků

Nálezy  
kultivace

Nálezy  
Nested PCR

Obložený sandwich 5 - -

Obložená bageta 11 - -

Salát 13 - +

Wrap 4 - +

Uzený losos 3 - +

Uzená makrela 2 - -

Uzený sleď 1 - -

Carpaccio 1 - -

Plněná tortilla 2 - -

Obložená bulka 2 - -

Obložený bagel 2 - -

Šunkový toast 1 - +

Obložený
Preclík

1 - -

Obložený croissant 1 - -

Surimi tyčinky 1 - -
Celkem 50 0 4 (8 %)

Výsledky a diskuse

Použité metody vykazovaly rozdílné výsledky (tab. 1). V případě kultivace nebyl

zaznamenán výskyt Salmonella spp. v žádné z RTE potravin, zatímco pomocí Nested

PCR byly zjištěny 4 pozitivní vzorky. Konkrétně se jednalo o řecký salát, wrap

s kuřecími stripsy, filet z uzeného lososa a toast se šunkou a sýrem. Kultivační

metoda je v současnosti metodou referenční dle (ES) č. 2073/2005. Na základě našich

výsledků, ale nevykazuje dostatečnou citlivost k reprodukovatelnému záchytu velmi

nízkého počtu bakterií. Detekční limit je 100 KTJ/25 ml nebo 25 g (tj. 4 KTJ/ml nebo

g). Nested PCR je schopna detekce podstatně menšího množství přítomných bakterií.

Detekční limit je již 4 KTJ/25 ml nebo g (0,16 KTJ/ml nebo g). Nested PCR se jeví jako

rychlá a citlivá metoda využitelná při screeningu většího množství vzorků. Výsledky

řady předchozích studií rovněž ukazují, že díky své vysoké specifitě, lze Nested PCR

použít i k vyšetření potravin s velkou koncentrací kontaminující mikroflóry, u kterých by

byla klasická kultivace značně problematická.

Závěr

Vzhledem k chybějícímu tepelnému ošetření před konzumací představují RTE potraviny zvýšené riziko pro spotřebitele. Pro výrobce je tedy klíčové

důsledně dodržovat legislativní kritéria. Nízký záchyt pozitivních vzorků v naší studii ukazuje na dobrou úroveň hygieny výroby RTE potravin v ČR.

Nicméně do budoucna by bylo vhodné zvážit využití moderních metod pro kontrolu plnění legislativních požadavků. Jednou z těchto metod by mohla

být Nested PCR u níž byla v této práci prokázána vyšší citlivost než u metody referenční.
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Tabulka 1: Typy a počty vyšetřovaných RTE potravin a výsledky stanovení salmonel

Obrázek 1: Schéma principu Nested PCR (zdroj: Geneticeducation.co.in)

Obrázek 2: Výsledný gel Nested PCR, amplifikační produkt 312 bp;
M = marker; pozitivní dráhy č. 1, 2, 4 a  11; +/- = pozitivní/negativní 
kontrola


