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ИНФОРМАЦИЯ
Относно разпространение на Salmonella Infantis в страните членки на ЕС
за периода 2006-2010г.
Salmonella Infantis е сред десетте най-често срещани причинители на салмонелози при
животните и хората в Общността. Направен е анализ на докладваните в EFSA положителни
резултати за Салмонела за 2006-2010г и специално за S. infantis. Данните са предоставяни от
държавите-членки във връзка с проучване разпространението на зоонозите и зоознозните
агенти в Общността.
Отделно е направено проучване в системата за бързо съобщаване RASFF за
оповестявания за същия период, в които фигурира Salmonella Infantis като опасност.
Salmonella Infantis е докладвана ежегодно от държавите-членки във връзка с
изготвянето на годишните доклади за разпространението на зоонозите и зоонозните агенти.
През 2010г. при хората случаите, които са предизвикани от Salmonella Infantis са 1 776 1,8% от изолираните салмонели [1].
В месо от бройлери Salmonella Infantis се установява в 58,9% от случаите на салмонела
(втора e S. Kentucky – 5,7%). В пуешко месо тя е 3,2% от случаите. В свинско месо се откриват
4,3% от случаите на салмонела, в говеждо месо - 1,9%, докато при говеда се среща в 0,8%.
През 2009г. при хората случаите, които са предизвикани от Salmonella Infantis са 1 616 1,6% [2].
През 2008г. разпространението на Salmonella Infantis отново нараства и в месо от
бройлери се установява в 40% от случаите на салмонела (S. Еnteritidis e на второ място12,5%) [3]. При яйцата се открива в 7,3% от случаите на салмонела, а в свинското месо - 3,5%.
В говеждото месо не попада сред 10-те най-често срещани серотипа на салмонела.
При хората случаите, които са предизвикани от S. Infantis са 1 317 - 1,1%.
През 2007г. Salmonella Infantis също е сред десетте най-често срещани серовара в месо
от бройлери и се открива в 7% от случаите [4]. При яйцата се установява при 7,3 %, в
свинското месо- при 4%, а в говеждото месо- при 0,7% от изолатите.
При хората случаите, които са предизвикани от S. Infantis са 1 310 или 1%.
През 2006г. тя е открита в птичето месо в 54,4% от случаите на констатирана салмонела
[5]. В свинското месо се открива в около 3,4% от случаите, а в говеждото месо- в около 0,6%.
При хората случаите, които са предизвикани от нея са 1 246 или общо 1%.
За 2011г. в системата RASFF има 2 нотификации - Salmonella Infantis в салам от
Германия и биологично отглеждани птици от Австрия през Германия [6].
За 2010г. нотификацията е само една - Salmonella Infantis в дъвчащи бонбони от
Сърбия.
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За 2009г. са нотифицирани: Escherichia coli и Salmonella infantis в пресен пелин от
Израел през Великобритания; Salmonella infantis в салам (bauernmettwurst) от Германия; в
мариновани пилешки филета от Унгария; в свински/пилешки медальони от Австрия; в
замразени пилешки бутчета от Унгария; в замразено механично отделено пилешко месо от
Белгия.
За 2008г. са нотифицирани: Salmonella infantis в замразена пица от Словения; в сурови
панирани пилешки хапки (minced breaded chicken nuggets) от Ирландия; в пилешки шишчета
от Австрия; в цели замразени кокошки от Германия (в 3 от 12 проби).
За 2007г. са нотифицирани: Salmonella infantis в готови за печене пилета от Холандия (2
от of 12 проби/25g); във вакуум пакетирани пилешки филета от Полша (multiresistant, в 1 от 12
проби).
За 2006г. Salmonella Infantis е нотифицирана: в млян чер пипер от Германия; в плата от
салами от Германия; в пилешки филета (бяло месо) от Германия.
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