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BADANIA NAD SEROLOGICZNYM WYKRYWANIEM PAŁECZEK 
OKRĘŻNICY 

TYPU SEROLOGICZNEGO O 111:B4 W MLEKU 

Donie sienie 

Z Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH w Warszawie 

Celem podjętej pracy było zastosowanie metod y serologicznej do bez
pośredniego wykrywania pałeczek okrężnicy w mleku. Jako bakterii 

· modelowych użyto Esch. coli typu serologicznego O 111 :B4. Założeni e 
wykonania oznaczenia serologicznego oparto na swoistym grupowym 
antygenie wielocukrowym pałeczek okrężnicy, co pozwala wykryć 
w mleku obecność bakterii żywych i martwych. 

W początkowych badaniach próbowano wykazać bezpośrednio odczynem 
hemaglutyna<::ji i hemolizy obecność antygenu Esch. coli O 111:B4 
w mleku. Okazało się, że uczulanie krwinek antygenem komórek bak
terii w środowisku mleka jest metodą mało czułą , nie mogącą miec 
zastosowania praktycznego. Przy tej metodzie antygen jest wychwyty-, 
wany przez drobiny białkowe mleka jak również przez dodane krwinki. 

Uzyskiwanie antygenu z mleka działaniem fenolu daje zadowalające 
wyniki tylko przy silnym zakażeniu wyjściowym mleka. Przy słabym 
zakażeniu wyjściowym mleka , a więc gdy odzysk antygenu jest mały, 
wytrącający się razem z nim nierozpuszczalny osad uniemożliwia odczyn 
precypitacji. 

Połączenie metod opartych na działaniu kwasu trójchlorooctowego 
i fenolu dało dobre wyniki, bowiem dodatni odczyn precypitacji uzyskuje 
się zarówno z małymi, jak i większymi ilościami antygenu. Pomimo 
wytrącania się wraz z 2.ntygenem nierozpuszczalnego w płynie fizjolo
gicznym osadu odczyn precypitacji przebiega prawidłow{j_ 

METODYKA 

Do 48-godzinnej hodowli Esch. coli w mleku dodawano 0,6 n kwasu 
irójchlorooctowego w równych częściach. Powstający osad odwirowuje 
się. Otrzymany płyn zobojętnia się i dodaje alkohol absolutny. Wy
trącony osad podgrzewa się z fenolęm na łaźni wodnej, po czym całość 
szybko chłodzi się i wiruje by oddzielić fazę wodną, w której znajduje 
się rozpuszczony antygen. Do oddzielonej fazy wodnej dodaje się dwu
krotną ilość alkoholu absolutnego celem wytrącenia antygenu. Wytrąco
ny antygen rozpuszcza się w płynie fizjologicznym i wykonuje precypi
tację z surowicą zawierającą homologiczne przeciwciała. 

Powtórzenie dwukrotne działania kwasu trójchlorooctowego i fenolu 
pozwala uzyskać większe ilości antygenu przez co zwiększa się czułość 
oznaczenia. 
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