30.5.2014 Satu Hakola ja Henry Kuronen
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Tutkimus- ja laboratorio-osasto
MATKAKERTOMUS

EURL-Salmonella workshop XIX 26.-27.5.2014 Zaandam, the Netherlands
Vuosittain järjestettävään workshopiin osallistui Euroopan kansallisten vertailulaboratorioiden
(NRL) lisäksi EC DG Sancon ja EFSAn sekä EURL-Salmonella referenssilaboratorion (RVIM,
Hollanti) edustajia.
Matkakertomuksen loppuun on poimittu joistakin subjektiivisesti tulkiten kiinnostavimmista
esityksistä lyhyitä huomioita, esitykset kokonaisuudessaan tulevat EU:n referenssilaboratorion
nettisivuille http://www.rivm.nl/crlsalmonella/workshops/ Lisätietoja esityksistä ja
kokousmateriaali on saatavissa myös Henry Kuroselta tai Satu Hakolalta.

Programme of the EURL-Salmonella workshop XIX, 26 and 27 May 2014

Monday 26 May 2014
08:30 - 09:00Registration
Morning chair: Wilma Jacobs

09:00 - 09:30

Opening and introduction

Kirsten Mooijman,
EURL-Salmonella

09:30 - 10:00

EU Salmonella monitoring data
(Summary report 2012)

Frank Boelaert,
EFSA

10:00 - 10:30

Update of DG-Sanco on recent policy issues

Klaus Kostenzer,
DG-Sanco

10:30 - 11:00

Coffee/tea

11:00 - 11:30

Results interlaboratory comparison study on detection
of Salmonella in food VI (2013)

Angelina Kuijpers,
EURL-Salmonella

11:30 – 12:00

Activities in ISO and CEN

Kirsten Mooijman,
EURL-Salmonella

12:00 – 13:15

Lunch

Afternoon chair: Kirsten Mooijman
13:15 – 13:45

Preliminary results interlaboratory comparison study
on detection of Salmonella in chicken faeces – PPS
XVII (2014)

Angelina Kuijpers,
EURL-Salmonella

13:45 - 14:15

Activities of EFSA concerning molecular typing data
collection from food and animals

Frank Boelaert,
EFSA

14:15 - 14:45

Molecular serotyping of Salmonella – Experiences
reference laboratory the Netherlands

Max Heck, the
Netherlands

14:45 - 15:15

Molecular serotyping of Salmonella – Experiences
NRL-Salmonella in Denmark using the CDC-method

Gitte Sørensen,
Denmark

15:15 – 15:45

Coffee/tea

15:45 - 16:15

Rapid detection and specific differentiation of
Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium and
its monophasic variant by multiplex real-time PCR

Sven Maurischat,
Germany

16:15 - 16:45

Overview of the recent activities carried out by the
Italian NRL related to S. 4,[5],12:i:-

Lisa Barco, Italy

16:45 – 17:15

Salmonella Typhimurium monophasic variant
surveillance in France, molecular characterization and
guidelines from Anses’ experts

Renaud Lailler,
France

19:00 -

Dinner at hotel Inntel

Tuesday 27 May 2014
Morning chair: Kirsten Mooijman

09:00 - 10:15

Activities NRLs to fulfill tasks and duties, 15 min each
Austria (Heimo Lassnig)
Bosnia and Herzegovina (Sead Hadziabdic)
United Kingdom (Shona Neal)
Poland (Magdalena Skarzynska, Kinga Wieczorek)
Germany (Istvan Szabo)

10:15 - 10:45

Coffee/tea

10:45 - 11:30

Results interlaboratory comparison study on typing of
Salmonella XVIII (2013) – serotyping and PFGE

Wilma Jacobs,
EURL-Salmonella

11:30 – 12:00

Results interlaboratory comparison study on typing of
Salmonella XVIII (2013) - phagetyping

Elizabeth de Pinna,
PHE, UK

12:00 – 12:30

Work programme EURL-Salmonella second half 2014,
first half 2015, discussion on general items and
closure

Kirsten Mooijman,
EURL-Salmonella

12:30 – 13:30

Lunch

------------------------------------------ End workshop----------------------------------------------------•

Results interlaboratory comparison study on detection of Salmonella in food VI (2013),
Angelina Kuijpers, EURL-Salmonella
Esiteltiin 2013 kansallisille vertailulaboratorioille (NRL) järjestetyn jauhetun kananlihamatriisin
vertailumittauskierroksen tulokset. Osallistujia 30 NRL:a 28:sta EU-maasta + 5 muuta NRL:a.
Menetelmä ISO 6579, mahdollisuus osallistua lisäksi ISO 6579 Annex D –menetelmällä
(MSRV). Näytteet kontaminoitu S. Infantiksella, kahdella eri pitoisuudella. 32 NRL:n tulokset
hyvällä tasolla, 3 NRL:n tulokset alittivat hyvän tuloksen kriteerit, kahdella virheen todettiin
johtuvan virheellisestä tulosten kirjaamisesta, mutta yhdellä laboratoriolla oli vaikeuksia
kaikissa näytteissä sekä virhepositiivinen BPW-kontrollista. Myöskään uusintakokeen tulokset
eivät tällä laboratoriolla olleet hyväksyttävällä tasolla.
MSRV:n 48 h inkubointi verrattuna 24 h inkubointiin lisäsi positiivisten tulosten määrää 10 %.
MSRV ja RVS tilastollisesti merkitsevästi parempia kuin MKTTn, RVS:n ja MSRV:n välillä ei
merkittävää eroa. XLD:n ja muiden selektiivisten alustojen välillä ei ollut merkittävää eroa
salmonellan toteamisessa.

•

Activities in ISO and CEN, Kirsten Mooijman, EURL-Salmonella
Standardi EN ISO 6579 on revidoitavana, tulee jakaantumaan kolmeen osaan. Part 1:
Horizontal method for the detection of Salmonella, Part 2: Enumeration by a miniaturized Most
Probable Number technique and Part 3: Guidelines for serotyping of Salmonella spp.
Ehdotettuja muutoksia EN ISO 6579-1 Detection
- maito ja maitotuotteet sisällytetään -> ISO 6785 poistuu
- Annex D ISO 6579 (2007) sisällytetään
- S. Typhin ja S. Paratyphin osoittamiseen liite (RVS:n ja MKTTn lisäksi seleniittikystiiniliemi,
bismuuttisulfiittiagar XLD:n lisäksi)
- peptonille vähemmän tarkka kuvaus: entsymaattisesti pilkottu kaseiini muotoon: peptoni,
esimerkiksi entsymaattisesti pilkottu kaseiini
- ei-selektiivisen alustan (kuten BPW) inkubointilämpötila 37 ± 1 °C -> 34 – 38 °C
- mahdollisuus säilyttää 72 h kylmässä inkuboituja esirikastus- ja rikastusviljelmiä. On
todettu, että parempi vaihtoehto on kylmäsäilyttää inkuboidut rikasteet kuin siirrostaa
rikasteet, säilyttää inkuboimattomina kylmässä ja sen jälkeen inkuboida.
- toinen rikaste MKTTn , toiseksi valittavissa joko RVS tai MRSV, alkutuotannon näytteille
kuitenkin aina MSRV
- MKTTn, voi säilyttää pimeässä 5 °C, ei tule käyttää jos pH <7. On osoitettu, että salmonella
kasvaa hyvin välillä pH 7-8.

-

selektiivisen rikasteen inkubointiaika maitojauheella ja juustolla 2 x 24 h
siirrostustekniikat ym. tekniset seikat kuvattu vähemmän tarkasti
β-galaktosidaasi ja indolitesti vapaaehtoisiksi varmistustesteiksi
poistettu Voges-Proskauer –testi
elatusalustojen laadunvarmistus lisätty, tällä hetkellä standardissa ISO 11133

Standardin EN ISO 11133 “Microbiology of food, animal feed and water – Preparation, production,
storage and performance testing of culture media” uusi versio juuri julkaistu.
•

Preliminary results interlaboratory comparison study on detection of Salmonella in chicken
faeces – PPS XVII (2014), Angelina Kuijpers, EURL-Salmonella
Esiteltiin 2014 kansallisille vertailulaboratorioille (NRL) järjestetyn alkutuotantomatriisin
(kananuloste) vertailumittauskierroksen alustavat tulokset. Osallistujia 29 NRL:a 28:sta EUmaasta + 6 muuta NRL:a. Menetelmä ISO 6579, Annex D (MSRV). Näytteet kontaminoitu S.
Typhimuriumilla, kahdella eri pitoisuudella. 34 NRL:n tulokset hyvällä tasolla, 2 NRL:n tulokset
alittivat hyvän tuloksen kriteerit, näillä virhenegatiiviset tulokset omasta positiivisesta
kontrollikannastaan. XLD antoi 3-4 % enemmän positiivisia tuloksia MSRV rikastuksen jälkeen
verrattuna muihin eristysalustoihin. MSRV:n 48 h inkubointi lisäsi positiivisten lukumäärää vain
0,05% verrattuna 24 h inkubointiin.

•

Sven Maurischatin ja Lisa Barcon esityksissä esiteltiin monofaasiseen Typhimuriumiin liittyviä
tutkimuksia. Monofaasisen Typhimurium (1,4,[5],12:i:-) on yleisesti määritelty kannaksi, jolta
puuttuu fljB – geeni ja käytössä olevat PCR- menetelmät perustuvat mm. tämän osoittamiseen.
On kuitenkin löydetty useita kantoja, jotka fenotyyppisesti ovat monofaasisia, mutta joilta löytyy
fljB – geeni. Selitystä ilmiölle on nyt alettu selvittää tutkimalla mm. mahdollisia fljB – geenin
mutaatioita sekä mahdollisesti 2. faasin säätelyyn liittyviä muita geenejä (hin, fliA?).

•

Results interlaboratory comparison study on typing of Salmonella XVIII (2013) – serotyping and
PFGE, Wilma Jacobs, EURL-Salmonella
Esiteltiin 2013 kansallisille vertailulaboratorioille (NRL) järjestetyn serotyypityksen
vertailumittauskierroksen tulokset. Osallistujia 28:sta EU:n jäsenmaasta, lisäksi Makedoniasta,
Turkista, Islannista, Norjasta ja Sveitsistä. 34 osallistujaa serotyypitykseen, 7 faagityypitykseen
ja 20 pilottina PFGE-tyypitykseen. Tyypitettävänä 20 eri serotyyppiä sekä vapaavalintaisena
lisäksi yksi epätavallinen serotyyppi. Serotyypityksessä 32 NRL:n tulokset hyvällä tasolla, 2
NRL:n tulokset alittivat hyvän tuloksen kriteerit. Ongelmia aiheuttivat enimmäkseen Hantigeenit.

Tulossa 2014/ 2015
- syys/lokakuu 2014 salmonellan toteamisen vertailumittauskierros rehumatriisilla
- marras/joulukuu 2014 vertailumittauskierros salmonellojen tyypityksestä, serotyypitys +
vapaaehtoiset PFGE ja faagityypitys (hyvin todennäköisesti faagityypitys on nyt viimeistä
kertaa mukana vertailututkimuksissa)
- helmi/maaliskuu 2015 salmonellan toteamisen vertailumittauskierros alkutuotannon
näytteillä
Lisäksi EURL osallistuu mm. ISO/CEN työskentelyyn, avustaa EU komissiota, toimittaa uutiskirjeitä
sekä järjestää tarpeen mukaan koulutuksia kansallisille vertailulaboratorioille.

