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25. WYSTĘPOWANIE ESCHERICHIA COLI SEROTYP 
0157:H7 W MIĘSIE ZWIERZĄT RZEŹNYCH I DROBIU

Celem badań było określenie przydatności opracowanej metodyki wykrywania Escherichia 
coli serotyp 0157:H7 w żywności pochodzenia zwierzęcego. Materiał do badań stanowiło 
łącznie 107 próbek mięsa i drobiu. Na tę liczbę składało się 61 próbek mięsa wieprzowego, 12 
próbek mięsa wołowego, 20 próbek mięsa mielonego wołowo-wieprzowego oraz 14 próbek 
mięsa drobiowego. Użyta do wykrywania i identyfikacji zarazka metodyka polegała na 
przeprowadzeniu dwustopniowego zabiegu namnażania 25 g próbki badanego materiału w 
bulionie selektywnym, przesiewie otrzymanej hodowli na podłoże agarowe McConkey Sorbitol 
Agar, wyosobnieniu i oczyszczeniu podejrzanych o przynależność do E.coli serotyp 0157:H7 
kolonii. W kolejnych etapach szczepy te- poddawano badaniom biochemicznym przy użyciu 
testu Rapid 20E oraz badaniom serologicznym przy pomocy testu lateksowego - E.coli 0157 
Latex test firmy Oxoid. Do określenia obecności antygenu H7 stosowano posiew na agar 
półpłynny z sorbitolem i surowicą anty-H7. Spośród zbadanych próbek najwyższy odsetek 
próbek dodatnich stwierdzono w przypadku mielonego mięsa wieprzowo-wołowego, a 
nieznacznie niższy w mięsie wołowym, (odpowiednio: 20 i 16,6%). Nie udało się natomiast 
wyosobnić tego zarazka z badanych próbek mięsa wieprzowego i drobiowego. Łącznie 
wyizolowano 6 szczepów, które określono jako Escherichia coli serotyp 0 1 5 7 :H 7 .1
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26. AZOTANY W MARCHWI

Zagadnienie dużej zawartości azotanów w warzywach jest przedmiotem zainteresowania 
wielu badaczy. Spowodowane to jest łatwością z jaką większość warzyw pobiera azotany ze 
środowiska uprawy i zagrożeniem jakie stwarza dla zdrowia nadmierna ilość tych związków w 
produktach spożywczych. Szczególnie jest to ważne w przypadku spożywania warzyw, 
a zwłaszcza marchwi (inarchwianka) przez niemowlęta i małe dzieci.

W ramach prac nad poszukiwaniem czynników sprzyjających minimalizacji pobierania 
azotanów przez marchew z gleby, przeprowadzono badania plantacji towarowych w dwóch 
gospodarstwach "A" i "B" w PGR "Bródno" w Warszawie. Corocznie, przez kolejne trzy 
sezony wegetacyjne pobierano jednocześnie próbki marchwi i gleby z równomiernie 
wyznaczonych punktów na powierzchni kilkuhektarowych pól. Średnia próbka gleby zawierała 
materiał z 20 pobrań laską glebową, a średnia próbka marchwi składała się z 20 korzeni. Liczba 
średnich próbek pobranych z uprawy zależała od jej areału i wahała się w granicach od 7 do 20.


