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Introdução

O uso dos meios tradicionais, Oxford e Palcam, recomendados pela
International Organization for Standardization (ISO), não permite
diferenciar colónias de L. monocytogenes de colónias de outras espécies
de Listeria. Consequentemente, a pesquisa de L. monocytogenes em
alimentos requer testes de identificação adicionais, testes estes muito
trabalhosos, demorados e dispendiosos. Com base na capacidade
hemolítica de L. monocytogenes, vários meios foram desenvolvidos tendo
com o  objectivo  a sua diferenciação das outras espécies.

Este trabalho teve como principal objectivo a comparação entre o meio
Listeria monocyotogenes Blood Agar (LMBA) e os meios convencionais,
Oxford e Palcam, relativamente à sua eficácia na detecção de L.
monocytogenes em alimentos e amostras ambientais, naturalmente
contaminados. Verificou-se uma maior sensibilidade do meio LMBA
para identificação de L. monocytogenes relativamente aos meios Palcam
e Oxford. Os resultados obtidos reflectem a necessidade de meios mais
específicos para o isolamento de L. monocytogenes em alimentos e
sugerem ainda que o meio LMBA poderá ser um meio alternativo a
utilizar em conjunto com o meio Palcam ou Oxford.

Metodologia

Foram analisadas 173 amostras ambientais e 270 amostras de alimentos
utilizando o método miniVidas LMO bioMérieux, dos quais 11 amostras
ambientais e 18 amostras de alimentos deram resultado positivo. Destas
foram inoculados os meios de LMBA (Caso Agar, Merck cat. No.
1.05458; suplementado com 10g/L de cloreto de lítio, Sigma L-0505; com
5% de sangue de carneiro;  10 mg/L de polimixina B, Sigma P-1004; 20
mg/L de caftazidima, ABTEK Biologicals Ltd IS/LM6-B), Oxford Agar
(Merck  Cat. No. 1.07004, suplemento Cat. No. 1.07006) e Palcam Agar
(Merck Cat. No. 1.11755, suplemento Cat. No. 1.12122) de acordo com a
ISO 11290-1:1996. A confirmação das colónias foi feita com os testes de
Gram, catalase, oxidase, fermentação dos açucares manitol, ramnose e
xilose, teste de Camp e API Lis.

O meio LMBA apresentou para todas as amostras uma maior sensibilidade
para detecção de L. monocytogenes relativamente aos meios recomendados
pela ISO (Tabela 2).

Resultados & Discussão

No final do período de incubação foi possível observar, no meio LMBA,
zonas de hemólise em torno das colónias de L. monocytogenes. O número
de resultados positivos neste meio foi superior ou igual ao obtido nos meios
Palcam e Oxford (Tabela 1).

A menor sensibilidade observada nos meios Palcam e Oxford pode estar
relaccionada com a sua concentração em LiCl (15 g/l) ser superior à utilizada
no meio LMBA (10 g/l). Adicionalmente,  os meios de cultura Palcam e Oxford
não permitem a distinção entre Listeria innocua e L. monocytogenes. A maior
velocidade de crescimento de L. innocua em meio líquido e o baixo número de
L. monocytogenes presente nas amostras  torna a sua identificação difícil,
induzindo a um elevado número de falsos negativos nos meios tradicionais
(Tabela 3).

O meio LMBA mostrou-se eficiente na redução da ocorrência de  falsos
positivos uma vez que permite distinguir L. monocytogenes de outras espécies
não hemolíticas de Listeria (Tabela 3). Este trabalho reflecte a necessidade de
meios mais específicos para o isolamento de L. monocytogenes em alimentos e
sugere ainda que o meio LMBA poderá ser um meio alternativo a utilizar em
conjunto com o meio Palcam ou Oxford.
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Tabela 2 Sensibilidade dos meios utilizados para pesquisa de L. monocytogenes
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Tabela 3 Resultados  falsos negativos e falsos positivos obtidos nos diferentes
meios utilizados para pesquisa de L. monocytogenes
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