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Oszacowano narażenie na bakterie Cronobacter sakazakii w środkach spo-
żywczych, głównie w preparatach do początkowego żywienia niemowląt w Pol-
sce. Ogółem zbadano 125 próbek pochodzących z obrotu: preparaty w proszku 
do początkowego żywienia niemowląt (80), kaszki dla dzieci (45). W zbadanych 
próbkach preparatów w proszku dla niemowląt nie wykryto C. sakazakii.
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Obowiązek kontrolowania preparatów w proszku dla niemowląt i żywności die-
tetycznej specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt w wieku do 6 mie-
sięcy na obecność Enterobacter sakazakii jako kryterium bezpieczeństwa produktu 
wprowadza Rozporządzenie 2073/2005 Komisji (WE) z dnia 15 listopada 2005 r. E. 
sakazakii nie może być obecny w 10 g produktu w żadnej z 30 badanych próbek (1). 
W ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach 
(RASFF) stwierdzono przypadki obecności Cronobacter sakazakii w produktach 
dla niemowląt.

Bakterie Enterobacter sakazakii początkowo były klasyfi kowane jako wytwarza-
jące żółty barwnik szczepy Enterobacter cloaceae. Nazwa „sakazakii” została nada-
na na cześć japońskiego mikrobiologa Riichi Sakazakii (1929–2002), zajmującego 
się bakteriami z rodziny Enterobacteriaceae.

Jako oddzielny gatunek został on wyodrębniony i opisany przez Fabera w 1980 
r. na podstawie cech biochemicznych, różnic w hybrydyzacji DNA, zdolności wy-
twarzania żółtego barwnika i wrażliwości na antybiotyki (2). Od 2009 r. zmieniono 
nazwę na Cronobacter sakazkii.

C. sakazakii jest Gram-ujemną, nieprzetrwalnikującą, ruchliwą, urzęsioną peri-
trichalnie pałeczką powodującą groźne zachorowania zwłaszcza u wcześniaków, 
dzieci poniżej 1 miesiąca życia z niską masą urodzeniową, czy też o obniżonym 
odczynie immunologicznym, a także dzieci matek chorujących na AIDS. Występują 
również przypadki zachorowań u osób dorosłych – zazwyczaj u ludzi starszych, 
o obniżonej odporności (3). Bakterie te wywołują posocznice, martwicze zapalenie 
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jelit, ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a w perspektywie – zaburzenia 
neurologiczne. Śmiertelność jest wysoka i waha się w granicach 40–80% (4).

Pomimo, że bakterie te występują w różnych rodzajach żywności, groźne są 
w skutkach tylko dla niemowląt do 6 miesiąca życia. Preparaty w proszku dla nie-
mowląt są jedynym potencjalnym źródłem C. sakazakii powodującym poważne in-
fekcje w tej grupie wiekowej (3).

W 1961 r. Urmenyi i Franklin zanotowali po raz pierwszy dwa przypadki zachoro-
wania u niemowląt wywołanego przez C. sakazakii, który został wyizolowany z od-
żywek w proszku. Nazarovec-White i współpr. (5) stwierdzili obecność tego drobno-
ustroju w 6,7% odżywek, a Iversen i współpr. (6) wyizolowali te bakterie z 2 próbek 
odżywek dla niemowląt na 82 badanych. Heuvelink i współpr. wykazali obecność tej 
bakterii w 2,5% badanych preparatów dla niemowląt oraz w 4,2% mleka w proszku. 
W preparacie w proszku dla niemowląt – Pregestimil, który był źródłem zachorowa-
nia w 2004 r. we Francji, stwierdzono te bakterie w liczbie 1–10 jtk/100 g (5).

C. sakazakii, jako bakteria z rodziny Enterobacteriaceae, bytująca w jelitach ludz-
kich i zwierzęcych, jak również w otaczającym nas środowisku, może przedostać 
się do mieszanki mlecznej razem z surowcami użytymi do produkcji lub jako za-
nieczyszczenie zewnętrzne – podczas rekonstrukcji posiłku, przygotowywania lub 
przechowywania produktu.

Do tej pory nie określono dawki infekcyjnej. W przybliżeniu przyjęto wartość 
1 000 komórek. Dawka infekcyjna zależy od stanu zdrowia gospodarza i rodzaju 
matrycy. Ryzyko wywołania zachorowania po spożyciu żywności zanieczyszczonej 
bakteriami C. sakazakii wynika z dużej oporności tych bakterii na wysuszenie i szok 
osmotyczny (7).

Zachorowania, które związane były z odżywkami dla niemowląt miały miejsce 
w Islandii, Belgii, Francji, Kanadzie, USA (8, 9).

W Polsce do tej pory nie potwierdzono żadnego przypadku zachorowania wywo-
łanego C. sakazakii po spożyciu odżywek przez niemowlęta. Należy zaznaczyć, że 
wcześniej w Polsce nie wykonywano badań w tym zakresie.

W Polsce dane dotyczące występowania C. sakazakii w produktach w proszku dla 
niemowląt są nieliczne. Celowe wydawało się więc sprawdzenie występowania tych 
bakterii w tego rodzaju w żywności.

MATERIAŁ I METODY

Zbadano 125 próbek preparatów do początkowego żywienia niemowląt w tym 
preparaty w proszku – 80 i kaszki dla dzieci – 45.

Dodatkowo C. sakazakii oznaczono w produktach takich, jak: mleko sojowe – 22, 
herbatki dla dzieci – 10, płatki owsiane – 6, suche owoce – 12, suche zioła – 24.

Badane próbki pochodziły z obrotu i odznaczały się dobrą jakością organolep-
tyczną. 

Bakterie C. sakazakii oznaczano zgodnie ze Specyfi kacją Techniczną PKN-ISO/TS 
22964: 2008. Mleko i produkty mleczne. Wykrywanie Enterobacter sakazakii (10).

Ponadto, sprawdzono oporność wyizolowanych szczepów C. sakazakii z żywności 
na wybrane chemioterapeutyki metodą krążkowo-dyfuzyjną, zgodnie z zaleceniami 
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Instytutu Standardów Klinicznych i Laboratoryjnych (Clinical and Laboratory Stan-
dards Institute – CLSI, dawniej NCCLS). Stosowano krążki fi rmy Oxoid z następu-
jącymi chemioterapeutykami: amoksycylina/kwas klawulanowy (30 μg), ampicylina 
(10 μg), aztreonam (30 μg), cefotaksym (30 μg), ceftazydym (10 μg), ceftriakson (20 
μg), chloramfenikol (30 μg), ciprofl oksacyna (5 μg), gentamycyna (10 μg), kanamy-
cyna (10 μg), kwas nalidyksowy (30 μg), streptomycyna (10 μg), sulfametoksazol/
trimetoprim (5 μg), sulfonamidy(30 μg), tetracyklina (30 μg), trimetoprim (25 μg).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W żadnej z badanych próbek preparatów do początkowego żywienia niemowląt 
do 6 miesiąca życia, ani w kaszkach dla dzieci nie wykryto Cronobacter sakazakii.

W pozostałych badanych środkach spożywczych stwierdzono obecność C. sakaza-
kii w 10 g w 6 próbkach suszonych ziół (25%) i 2 próbkach suszonych owoców (16%). 
Soriano i Richards (11, 12) izolowali C. sakazakii również z innych próbek żywności 
pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Bakterie te stwierdzono w 4,2% próbek 
mleka w proszku, 3,2% próbek sera i różnych składników dodawanych do żywności, 
20% suszonych ziół, przypraw i warzyw. Soriano wyizolował te bakterie również 
z sałaty, próbek mielonej wołowiny, kiełbasy oraz proszku owocowego (11).

Jak wynika z danych piśmiennictwa, bakterie te nie są chorobotwórcze dla nie-
mowląt powyżej 6 miesiąca życia (3).

Stwierdzono, że wszystkie wyizolowane szczepy Cronobacter sakazakii były 
oporne na amoksycyklinę/kwas klawulonowy oraz na ampicylinę. Wyniki te są 
zgodne z rezultatami otrzymanymi przez Mulane (13), który potwierdził oporność 
tych szczepów na ampicylinę. 

Do tej pory w Polsce nie zarejestrowano przypadków zachorowań ludzi, spowo-
dowanych C. sakazakii.

Wyniki badań Stasiak-Różańskiej i współpr. z 2008 r. (14) potwierdziły dobrą 
jakość produktów przeznaczonych do żywienia niemowląt i dzieci. W żadnej z 30 
zbadanych próbek autorzy ci nie wykryli C. sakazakii. Natomiast Nazarowec-White 
i współpr. wyizolowali C. sakazakii w 6,7% badanych odżywek dla niemowląt, a ba-
dania Iversena potwierdziły obecność tych bakterii w 4% badanych próbek (5, 6). 

Brak zachorowań niemowląt w Polsce, wywołanych chorobotwórczymi pałecz-
kami C. sakazakii, nie potwierdzają wyników uzyskanych w innych krajach Unii 
Europejskiej i na świecie, gdzie zatrucia pokarmowe związane z tymi bakteriami 
wskazują na nieznaczny problem epidemiologiczny (8). W meldunkach RASFF 
w 2007 r. zgłoszono 9 przypadków obecności C. sakazakii w 10 g w niemieckich 
preparatach do początkowego żywienia niemowląt, a w 2009 r. zarejestrowano 6 
meldunków, w tym jeden z Polski. Był to jedyny przypadek w naszym kraju infor-
mujący o niebezpieczeństwie występowania tych groźnych bakterii w tego rodzaju 
produktach dla niemowląt. 

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wskazane jest dalsze kontynu-
owanie badań w kierunku C. sakazakii dla preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt w wieku do 6 miesięcy, gdyż w krajach Wspólnoty stwierdzane są, choć 
sporadycznie, te bardzo groźne bakterie dla niemowląt.
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WNIOSKI

Uzyskane wyniki badań w kierunku Cronobacter sakazakii w produktach dla 
niemowląt poniżej 6 miesiąca życia potwierdzają brak rejestrowanych przypadków 
zachorowań niemowląt spowodowanych tymi bakteriami w Polsce. Tym samym 
stopień ryzyka wystąpienia zachorowań w tej grupie wiekowej jest bardzo niski.

H.  Ś c i e ż y ń s k a,  K.  G ó r e c k a,  A.  G r o c h o w s k a,  K.  P a w ł o w s k a,  B.  W i n d y g a,
Ł.  M ą k a,  K.  K a r ł o w s k i

RISK ASSESSMENT OF CRONOBACTER SAKAZAKII IN INFANT
FORMULA IN POLAND

S u m m a r y

Risk of Cronobacter sakazakii contamination of food for infants and young children was evaluated. 
One hundred twenty fi ve samples were tested: infant formula (n=85) and processed food for children 
(n=45). C. sakazakii were not detected in any of tested samples of food for infants and young children. 
The result suggests that in Poland there is no problem of contamination of such type of products with C. 
sakazakii, but the monitoring should continue.
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