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Vuosittain järjestettävään workshopiin osallistui EU – maiden lisäksi Norjan kansallisten
vertailulaboratorioiden (salmonellan osalta), EFSAn edustaja sekä vierailevia puhujia.
EURL-Salmonella workshopin esitykset löytyvät EU:n referenssilaboratorion nettisivuilta
http://www.rivm.nl/crlsalmonella/workshops/.
Kirsten Mooijman avasi workshopin, esitteli ohjelman ja kertoi parista muutoksesta
EURL:n toimintaan liittyen: EURL-Salmonella on saanut uuden logon ja uudet nettisivut
ovat työn alla. Kujpersin ja Mooijmanin artikkeli ‘Detection of Salmonella in food, feed and
veterinary samples by EU laboratories’ on hyväksytty Food Research International –
julkaisussa maaliskuussa 2012. Salmonellaelatusaineita koskeva kappale 13 on uudistettu
Handbook of culture media for food and water microbiology – teoksen tammikuussa 2012
julkaistuun 3. painokseen. Uusi EURL:n rahoitusta koskeva säädös (926/2011)
syyskuussa 2011vaatii yhä tarkempaa budjetin arviointia ja mahdollistaa enintään 3
kutsutun puhujan sekä 10 kolmansien maan edustajan kutsumisen workshopiin.
Workshopin kaikki puheenvuorot ja kysymykset nauhoitettiin myöhempää raportointia
varten.
Frank Boelart (EFSA) esitteli zoonoosien tiedonkeruuta. Toimintaa (EU food safety
system) on ollut 10 vuotta ja ”suojeltavana” on noin 500 miljoonaa kuluttajaa.
Esimerkkeinä BSE vähentyminen tuhansista tapauksista 2010 vuoden 44 tapaukseen
sekä salmonellan osalta humaanitapausten vähentyminen puoleen. Humaanipuolella
todettiin salmonellatartuntoja 2010 noin 99 000 ja ne ovat toiseksi yleisimpiä
kampylobakteeritartuntojen jälkeen (n. 212 000). EU-tasolla salmonellatartuntojen
väheneminen vuoteen 2009 oli 21.5 %. EU:ssa käyttöön otetuilla
salmonellavalvontaohjelmilla uskotaan olleen merkittävä vaikutus vähenemiseen.
Yleisimmät serotyypit ovat edelleen Enteritidis (n. 45 %) ja Typhimurium (n. 22 %),
kananmunat, siipikarjan ja sianliha merkittävimmät lähteet. Monofaasinen Typhimurium
(1,4,[5],12:i:-) oli noussut 4. yleisemmäksi 1.5 % osuudellaan.
Gallus gallus – siipikarjan jalostusparvien osalta 20 EU-maata on saavuttanut tavoitteen
alle 1 % (5 tärkeintä serotyyppiä) ja munivien kanojen osalta 25 EU-maata oli saavuttanut
itselleen 2010 mennessä asetetun vähennystavoitteen. Broilerin valvontaohjelmat olivat
voimassa toista vuotta vuonna 2010 ja 22 EU-maata saavutti tavoitteen alle 1 % parvista
S. Enteritidis tai S. Typhimurium - positiivisia. Zoonoosiraportti löytyy EFSAn nettisivuilta
www.efsa.europa.eu.
Kirsten Mooijman esitteli ISO 6579 uudistamisprosessia. ISO/TC34/SC9 ja
CEN/TC275/WG6 ryhmien jäsenten äänestys serotyypitysosasta päättyi maaliskuussa
2012 ja muokkaamista jatketaan siinä tulleiden kommenttien perusteella. Mini-MSRV MPN
– tekniikkaan perustuvaa lukumäärän määritys standardiluonnos on parhaillaan
äänestyksessä edellä mainituissa ryhmissä. Salmonellan osoittamismenetelmän uuden
version äänestys ISO/TC34/SC9 ja CEN/TC275/WG6 ryhmien jäsenten keskuudessa

päättyi huhtikuussa 2012 ja versiota muokataan sen pohjalta. Tärkeimpiä muutoksia ovat
mm.:



















ISO 6785 (maito ja maitotuotteet) yhdistetään tähän stabdardiin
alkutuotantonäytteet lisätään tähän standardiin
Typhin ja Paratyphin osoittamiseksi uusi annex selenniitti-kystiinirikastuksella
RVS tai MSRV ovat vaihtoehtoisia elintarvikkeille ja MKTTn
pakollinen, alkutuotantonäytteille vain MSRV
rikastusvaihe 24 h, alkutuotantonäytteille tarvittaessa myös 48 h
PPV ja rikastuselatusaineiden kylmäsäilytys max. 72 h inkuboinnin
jälkeen ennen jatkoviljelyä
XLD:n säilyttäminen pakollisena eristysmaljana, mutta selkeämpi
ohjeistus toisen maljan valinnalle (taulukko)
muutetaan maljausvaiheen kuvaus vähemmän ohjailevaksi
yksityiskohtien suhteen
varmistusvaiheessa vain yksi pesäke varmistukseen, jos kielteinen,
niin 4 pesäkettä yhteensä lisää eri rikastus-maljausyhdistelmiltä
mahdollisuus käyttää ei-selektiivistä maljaa puhdasviljelmä vaiheessa
sallitaan biokemiallisten testien ja puhtaustarkistuksen yhtäaikainen
käyttö
VP on poistettu sekä indoli ja β-galaktosidaasi vapaaehtoisiksi
serotyypitys omaan osaan
elatusaineiden laadunvarmistus lisätty
lisätty annex elintarvikkeiden analysoinnin validoinnista MSRV:llä
pohdittavana, lisätäänkö näytteiden yhdistäminen ja sen
ohjeistaminen?
lisää tietoa näytteiden (erityisesti maitotuotteiden) esikäsittelystä?
täytyykö peptonin PPV:ssä kaseiinin entsymaattisesta digestiosta?

Mooijman kertoi heidän testauksistaan liittyen tuoreen siipikarjan lihan yhdistämiseen
(kyselyitä tullut johtuen tulevista mikrobikriteereistä, ei salmonellaa 25 grammassa, 5
näytettä). EURL on testannut sekä ”kuivayhdistämistä” (näytteet ennen esirikastusta) että
”märkäyhdistämistä” (esirikasteiden yhdistäminen). Testauksessa on käytetty sekä
nahatonta että nahallista broilerin ja kalkkunan lihaa stressatuilla kannoilla (esityksessä
kuvaus kantojen stressaamistavoista).
Frank Boelart esitteli EFSAn tekemää arviota eri elintarvike- ja eläinlähteiden suhteellisista
osuuksista humaanisalmonellatartuntojen lähteinä. Lopulliseen arvioon käytettävissä
olevien vertailukelpoisten tietolähteiden perusteella oli valittu broilerit, siat, kalkkunat ja
munintakanat (munat), tarkasteltuja serotyyppejä oli ollut 22, maita, joista tiedot oli saatu,
24 sekä tarkastelujakso 2007-2009. Eri lähteiden suhteellinen osuus oli vaihdellut
alueittain ja maittain. EU-tasolla kananmunat oli ollut tärkein lähde noin 48 %, sikojen
osuus noin 30 % ja ulkomaanmatkailu noin 10 %. Pohjois-, Itä- ja Länsi-Euroopassa
kananmunat olivat tärkein lähde, kun taas Etelä-Euroopassa siat. Pohjois-Euroopassa
ulkomailta saaduilla tartunnoilla oli suuri osuus. Ruokamyrkytyksissä lähteenä oli ollut 19
erilaista elintarviketta ja vesi. Ko. vuosien aikana tärkeimmän lähteen eli kananmunien
osuus oli vähentynyt.

Frank Boelart esitteli myös 2008 tehdyn sikojen salmonellakartoitustutkimuksen tuloksia
sekä salmonellan esiintymiseen vaikuttaneita tekijöitä. Jalostussikaloista noin 29 % ja
tuotantosikaloista noin 33 % oli ollut positiivisia EU - tasolla. Jalostussikaloista oli todettu
54 eri serotyyppiä ja tuotantosikaloista 88, molemmissa Derby ja Typhimurium olivat olleet
yleisimmät (yhteensä 50 - 55 % kannoista). Tärkeimmät riskitekijät tilatasolla olivat olleet
tilan koko ja emakoiden uusimistapa sekä karsinatasolla sikojen määrä karsinassa,
tuotantovaihe, lattian tyyppi, rehujen lähde sekä ruokinnan tyyppi (pienempi riski, jos eikaupallinen rehu ja liemiruokinta).
Angelina Kuijpers esitteli keväällä 2012 sian ulosteilla salmonellan osoittamisesta
järjestetyn vertailututkimuksen tuloksia. Ulostetutkimuksessa MSRV:n toimivuutta testattiin
sian ulostenäytteillä 33 NRL – laboratoriossa: 28 EU maasta, yksi kandidaatti maasta, 3
EFTA maasta ja yksi ns. kolmas maa laboratorio. 31 laboratoriota täyttivät hyvän
menestymisen kriteerit. Kaksi laboratoriota joutuu tekemään myöhemmin uusintanäytteitä,
koska toisella oli vaikeuksia todeta Typhimuriumit ja toisella ylipäänsä salmonellat.
MSRV:n sensitiivisyydet ulosteilla (25 g) olivat 89 % (STM10), 98 % (STM58), 88 % (SD6)
sekä 98 % (SD 37). 48 h:n MSRV lisäsi yhteensä noin 4-5 % löydöksiä, ST10 ja 58 lisäys
oli 7-8 %. S. Derby oli nyt ensimmäisen kerran, koska se on yleisin serotyyppi sioilla
EU:ssa. Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna oli ollut vaikeampaa todeta alhaiset (SD ja
STM) tasot ja STM yleensäkin. Mahdollisena selityksenä pidettiin käytetyn sian ulosteen
runsasta ja stabiilia taustaflooraa.
Wilma Jacobs-Reitsma esitteli syksyn 2011 serotyypitysvertailututkimuksen tuloksia,
serotyypitykseen osallistui 36 laboratoriota. Tutkimukseen valitaan vuosittain 20 kantaa,
joiden joukossa ovat ainakin viisi tärkeintä serotyyppiä EU:n alueella sekä kantoja, jotka
voidaan sotkea edellisiin tai muuten aiheuttavat vaikeuksia tyypityksessä. Tässä
tutkimuksessa oli lisäksi vapaaehtoisena matelijaperäinen kanta, joka osoittautui kuuluvan
diarizonae – alalajiin ja oli eristetty siemenistä. Serotyypityksessä käytetään Pasteur
Instituutin ylläpitämää White-Kauffmann-Le Minor (2007) – serotyyppiluetteloa. 25
laboratoriota 36vastanneesta laboratoriosta vastasi kaikki oikein. Eniten ongelmia aiheutti
S. Krefeld (5 laboratoriota väärin). Tutkimuksissa O-antigeenit olivat 98 % oikein, Hantigeenit 98 % ja serovarien nimet 96 % oikein. Serotyyppien Enteritidis, Typhimurium,
Infantis, Hadar ja Virchow väärästä nimeämisestä saa kustakin 4 virhepistettä ja muiden
serotyyppien osalta yhden virhepisteen. Hyvän menestymisen kriteerinä pidetään alle 4
virhepisteen saamista. Jos laboratorio saa 4 tai enemmän virhepisteitä, sille lähetetään 10
kantaa lisää tutkittavaksi. 4 laboratoriota sai syksyllä 2011 enemmän kuin 4 virhepistettä,
lisäkannat menivät 2 uusintaan osallistuneella hyvin. Syksyn 2012 tutkimus tulee olemaan
samantyyppinen. Jacobs kehotti kiinnittämään erityistä huomiota kunkin seerumin
valmistajan ohjeisiin eli esim. aikaa on noudatettava tarkasti tuloksia tulkitessa. Eri
seerumien valmistajilla aika voi vaihdella 5-10 sekunnista 1 minuuttiin. Lisäksi tässä
tutkimuksessa oli mahdollista käyttää rinnalla PCR tutkimuksiin perustuvaa serotyypitystä.
Useampi laboratorio oli käyttänyt monofaasisen Typhimuriumin varmistamiseen, yksi
alalaji erotteluun ja kaksi hieman laajemminkin serotyyppiryhmittelyyn. Vuoden 2012
vertailututkimus tulee olemaan hyvin samantyyppinen, mutta on mahdollista, että tulosten
raportointi olisi yksinkertaisempaa webbipohjaisen sovelluksen kautta kuin nykyisten
taulukoiden kautta.
Pierre Wattiau kävi läpi salmonellatyypityksen metodologiaa: kultainen standardi ja
vaihtoehtoiset menetelmät. Perinteinen serotyypitys, jossa O- ja h- antigeenien avulla
määritetään serotyyppinimi, on perusmenetelmä. Hankaluutena voivat olla kuitenkin esim.

mono- tai afaasiset kannat (eivät ilmennä h-faaseja), autoagglutinoivat kannat,
rokoteperäiset kannat tai antigeenikaavaltaan samanlaiset, mutta lisäbiokemiallisia testejä
erotteluun vaativat kannat. Menetelmä ei ole myöskään riittävän erotteleva esim.
ruokamyrkytysepidemioiden selvittelyssä. Lisätyypitykseen käytetään esim. faagityypitystä
ja molekylaarista tyypitystä (esim. PFGE). Molekylaarisiin serotyypitysmenetelmiin
tähtäävässä kehitystyössä pyritään tällä hetkellä tunnistamaan geenejä, jotka tuottavat
tietyt O- ja h – antigeeniominaisuudet tai etsimään spesifisiä geneettisiä markkereita
kullekin serotyypille. Esityksessä on myös vertailudia (25) noin 15 erilaisen menetelmän
tärkeimmistä ominaisuuksista. Ei ole vielä olemassa ideaalista molekylaarista
menetelmää, joten perinteinen serotyypitysmenetelmä säilyy vielä toistaiseksi
standardimenetelmänä. Tulevaisuudessa menetelmiksi ollaan kehittämässä multiplex menetelmiä, joissa samassa tyypityksessä on sekä taksonomisia, virulenssi- että
antibioottiresistenssiä osoittavia markkereita yhtä aikaa.
Gerorgia Mandilara kertoi multiresistenttien monofaasisten Salmonella Typhimurium
(4,[5],12:i) – kantojen esiintymisestä Kreikassa 2006-2011. Ko. kannat olivat lisääntyneet
Kreikassakin niin, että 2007 sitä oli 0,3 % eristyksistä (16. yleisin), mutta 2011 jo 4 % ja 3.
yleisin serotyyppi. Faagityypit 120 ja 193 kattoivat 86 % ko. kannoista ja 92 % kannoista oli
4 tai useammalle antibiootille resistenttejä.
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Päivän aluksi Kreikan, Liettuan, Belgian, Ruotsin ja Kroatian edustajat esittelivät omien
kansallisten salmonellavertailulaboratorioidensa toimintaa.
Angelina Kuijpers esitteli syksyn 2011 vertailututkimusta salmonellan osoittamiseksi
jauhelihasta. Tutkimukseen osallistui 34 laboratoriota. Jauhelihan vertailututkimuksessa
vertailtiin MSRV -, RVS - ja MKTTn – rikastuksia. 29 laboratoriota menestyi hyvin, 1
kohtalaisesti ja 4 joutui osallistumaan uusintatutkimuksiin. Kaksi oli löytänyt vääriä
positiivisia ja kahdella oli ollut vaikeuksia todeta salmonellaa jauhelihasta. 3 menestyi
hyvin uusintatutkimuksissa ja yksi EU:n ulkopuolinen ei osallistunut niihin. MSRV:ltä
löydettiin hieman paremmin kuin muilta, mutta ei ollut tilastollisesti merkittävä. Toisen 24
h:n inkuboiminen lisää erityisesti matalan Enteritidis – tason toteamista.
Seuraavaksi käytiin läpi ehdotusta vuoden 2012 elintarvike / rehututkimuksesta. Ensin
esillä oli kuitenkin se, että EURL:ltä toistuvasti kysytään sitä, miksi tutkimus on niin laaja
(34 näytettä kaikkiaan), kun menetelmiäkin on kolme. Vertailututkimusten järjestämistä
koskevien ISO - standardien perusteella kahdella eri serotyypillä pitäisi kuitenkin tutkia
nykyisen 34 näytteen sijaan 40 näytettä, yhdellä serotyypillä 25 näytettä. Mahdollista on,
että seuraavassa tutkimuksessa on nykyisen mukainen näytemäärä tai sitten yhdellä
serotyypillä 25 näytettä. Syksyn 2012 tutkimus järjestetään rehulla. Pöydänympäryskierros
jakoi mielipiteet aika tasan siitä, pitäisikö matriisin olla soijaa vai valmista rehuvalmistetta
(jälkimmäisessä ei olisi paljon taustaflooraa), joten EURL harkitsee vielä matriisia.
Testiraporttipohjat ovat nykyään pitkiä. Koska osallistujat laboratoriot ovat akkreditoituja,
suuri osa nykyisin kysytyistä asioista pitäisi laboratorioista tarvittaessa löytyä, harkitaan
osan niiden poistamista raporttipohjasta. Myös webbipohjaisen raportin mahdollisuutta
selvitetään EURL:ssä.
Wilma Jacobs-Reistma esitteli MicroValin vaihtoehtoisten menetelmien validointiprosessin.
EU:n mikrobikriteerien mukaan elinkeinon saa käyttää omissa näytteissään tutkimuksiin

vaihtoehtoisia menetelmiä, jos ne ovat validoitu kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien
mukaan esim. ISO 16140 (senkin uudistaminen prosessin alla). Osoittamismenetelmän
validointi vie noin 9 – 12 kk. Validointi koostuu aluksi laajasta menetelmien keskinäisestä
vertailusta ja jos validoitava menetelmä osoittautuu niissä toimivaksi, suoritetaan sen
jälkeen vertailututkimus vähintään 10 laboratoriossa, jotka ovat vähintään 3 eri Euroopan
maassa. Jos kummassakaan näissä tutkimuksessa ei ole merkittävää eroa vaihtoehtoisen
ja vertailumenetelmän välillä, vaihtoehtoinen menetelmä voidaan hyväksyä erilaisten
hyväksymisprosessien kautta.
Kirsten Mooijman kertoi, että MSRV – menetelmän CEN – validointitutkimus
(alkutuotannon näytteille?) näyttäisi käynnistyvän todennäköisesti keväällä 2013.
Ulosteiden osalta selvitetään pystytäänkö hyödyntämään aikaisemmista
vertailututkimuksista saatuja tuloksia, jolloin tähän tutkimukseen tulisi ympäristönäytteitä
siipikarjatiloilta (irtopöly, sivelypölynäytteet, tossut?). Ainakin 10 laboratorion pitäisi
osallistua, 3 eri kontaminaatiotasoa (blanko, matala ja korkea) sekä 8 rinnakkaista per taso
sekä per serotyyppi (Enteritidis, Typhimurium, molemmat, jokin muu?). Tutkimus on
tarkoitettu NRL- laboratorioille.
Tässä vaiheessa jouduin lähtemään Italian edustajan kanssa lentokentälle, joten itselleni
on vielä epäselvää järjestetäänkö ensi vuoden workshop yksipäiväisenä I3S-Salmonella
symposiumin (27.-29.5.2013) yhteydessä Ranskassa Saint Malossa (sunnuntaina 26.5. tai
torstaina 30.5.) vai johonkin muuhun aikaan Alankomaissa.

