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PulseNet Europe � International Molecular Subtyping Network for Food-borne Disease Surveillance

Summary
The globalization of trade and travel contributes to the spread of food-borne pathogens over long distance and

across borders. Contemporary epidemiology and disease control need a new approach to identify the source and
route of infection, especially when it originates in a different country than where the illness is originally observed.
PulseNet is an international network of laboratories operating in different parts of the world and is dedicated to
the molecular surveillance and outbreak detection of food-borne infections. The network was originally initiated
by the Centers for Disease Control and Prevention located in Atlanta, USA, as well as several state health depart-
ments, in 1996. The goal of PulseNet was to facilitate the molecular subtyping of bacterial food-borne pathogens
for epidemiologic purposes. The network began as a national program involving 10 laboratories typing a single
pathogen (Escherichia coli O157:H7). Today, PulseNet USA includes over 70 participants from state, city and
county public health laboratories and federal regulatory agencies. Currently, six food-borne pathogens: E coli
0157:H7; Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Shigella and Vibrio cholerae are being subtyped,
and other bacterial, viral and parasitic organisms will be added soon.

PulseNet International was established with the objective of creating worldwide regional networks utilizing
molecular subtyping methods and sharing information in real-time to provide an early warning on food-borne
disease outbreaks, emerging food-borne infections, and acts of food bioterrorism. From 1999 to 2006, 5 PulseNet
international networks were progressively established worldwide (in chronological order): PulseNet Canada,
PulseNet Europe, PulseNet Asia Pacific, PulseNet Latin America and PulseNet Middle East. These regional
PulseNet networks collaborate under the umbrella of PulseNet International.

PulseNet Europe gathers 61 veterinary, food and public health laboratories from 30 countries and, besides
PulseNet USA and PulseNet Canada, it is the first international network with a functional central database
gathering profiles of Salmonella, Listeria monocytogenes and verocytoxin-producing Escherichia coli genomic
DNA. Real time sharing of typing results among participating laboratories facilitates the timely recognition
of either national or international food-borne outbreaks. Routine fingerprinting enables the identification of
clusters of cases that were not initially recognized as outbreaks using the classical epidemiological methods. It
also defines the diversity of the micro-organism within space, its source, and time frames. Participants cooperate
to modernize and elaborate new typing techniques, as well as to improve interpretative criteria used in epidemio-
logical investigations. These goals are achievable because of the defined rules and common tools that are
established throughout the network. The basic PulseNet tools are: harmonized and standardized PFGE protocols
for DNA macrorestriction, common endonucleases and molecular weight markers, and a PulseNet-customized
software used for image analysis, which allows the electronic sharing of results among participants� local
databases and the submission of these results to the central database. The database is accessible only by certified
participants in order to insure the quality of the results. The long-term goal of PulseNet Europe, as well as that of
other PulseNet international networks, is the improvement of food safety worldwide by means of enhancing
surveillance of food-borne diseases and cooperation among food regulatory agencies and industry.
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Intensywna produkcja zwierzêca, ogólno�wiatowy han-
del ¿ywno�ci¹ i turystyka wp³ywaj¹ na szerzenie siê za-
ka¿eñ wywo³ywanych przez patogeny jelitowe na du¿e
odleg³o�ci i niezale¿nie od granic pañstwowych. Zaka¿e-
nie mo¿e w rzeczywisto�ci mieæ �ród³o w kraju czy re-
gionie innym ni¿ ten, w którym obserwuje siê zachoro-
wania. Izolacja czynnika chorobotwórczego nie jest jed-
nak wystarczaj¹ca do okre�lenia �ród³a i dróg szerzenia
siê zaka¿enia. Identyfikacja ogniska zatrucia pokarmo-
wego jest czêsto mo¿liwa dopiero na podstawie analizy
DNA mikroorganizmów izolowanych na poszczególnych
etapach ³añcucha pokarmowego, jak: pasza, zwierzêta
i �rodowisko ich chowu, ¿ywno�æ i �rodowisko jej wy-
twarzania, i porównanie go z materia³em genetycznym
szczepów izolowanych z przypadków chorobowych (1,
2, 6, 10, 12).

Odleg³o�ci miedzy laboratoriami, ich wydajno�æ diag-
nostyczna, granice miêdzypañstwowe a tak¿e ogranicze-
nia dotycz¹ce przewozu materia³ów zaka�nych powodu-
j¹, ¿e badania nie mog¹ byæ wykonane w jednym labora-
torium. Sposobem na przezwyciê¿enie tych trudno�ci jest
PulseNet � miêdzynarodowa sieæ laboratoriów zdolnych
do wykonania charakterystyki molekularnej patogenów
i przekazywania wyników analiz na drodze elektronicz-
nej (3, 5, 9).

Celem artyku³u jest zapoznanie lekarzy weterynarii oraz
osób zajmuj¹cym siê higien¹ ¿ywno�ci i pasz z zakresem
oraz zasadami dzia³ania sieci PulseNet Europe.

Co to jest PulseNet Europe
PulseNet Europe jest sieci¹ laboratoriów zajmuj¹cych

siê molekularnym typowaniem Salmonella, Listeria mono-
cytogenes i werotoksycznych Escherichia coli, bakterii
najczê�ciej wywo³uj¹cych zatrucia pokarmowe w Euro-
pie. Skupia ona obecnie 61 laboratoriów weterynaryjnych
zajmuj¹cych siê higien¹ ¿ywno�ci lub ochron¹ zdrowia
publicznego z 30 krajów europejskich. Analogiczne sieci
laboratoriów dzia³aj¹ w innych regionach �wiata (12).
Laboratoria uczestnicz¹ce w PulseNet Europe deklaruj¹
wzajemn¹ wspó³pracê, która ma charakter dobrowolny
i nie poci¹ga za sob¹ skutków prawnych i finansowych.
Ka¿de z laboratoriów uczestniczy w projekcie w zakresie
odpowiadaj¹cym jego w³asnym potrzebom, mo¿liwo�-
ciom i zasobom finansowym (12).

PulseNet USA i sieci regionalne
Pierwsza sieæ laboratoriów nale¿¹cych do projektu

PulseNet zosta³a zainicjowana przez CDC (Centers for
Disease Control and Prevention, Atlanta, USA) w USA
w 1996 r. (11). Obserwowany na pocz¹tku lat 90. wzrost
liczby zatruæ pokarmowych wywo³ywanych przez shiga-
toksyczne szczepy Escherichia coli (STEC) spowodowa³,
¿e liczba zleceñ na wykonanie charakterystyki moleku-
larnej tego patogenu przekracza³a mo¿liwo�ci laborato-
riów CDC, a czas oczekiwania na wynik ogranicza³ jego
przydatno�æ do podejmowania dzia³añ w ognisku epide-
miologicznym. Dlatego te¿ badania epidemiologiczne
zdecentralizowano, a wystandaryzowane techniki typo-
wania epidemiologicznego zosta³y przekazane do labora-
toriów regionalnych. Skróci³o to czas oczekiwania na
wynik badania i pozwoli³o zidentyfikowaæ ogniska cho-

robowe nie wykrywane stosowanymi wcze�niej meto-
dami.

Sieæ PulseNet USA, obejmuj¹ca pierwotnie 10 labo-
ratoriów, skupia obecnie ponad 70 laboratoriów APHL
(Association of Public Health Laboratories), USDA-FSIS
(United States Department of Agriculture�s Food Safety
and Inspection Service Laboratory), FDA-CFSAN (Uni-
ted States Food and Drug Administration � Centers for
Food Safety and Applied Nutrition), Center for Veterina-
ry Medicine ze wszystkich 50 stanów USA i Puerto Rico
(3, 11). Obiektem zainteresowania sieci PulseNet USA
by³a pocz¹tkowo Escherichia coli O157:H7. W 1996 r.
w centralnej bazie danych zgromadzono profile elektro-
foretyczne 191 szczepów tego patogenu (11), a w 2004 r.
ju¿ ponad 40000 profili szczepów nale¿¹cych do Esche-
richia coli O157:H7, Salmonella, Shigella, Listeria mono-
cytogenes, Campylobacter i Vibrio cholerae (3).

Projekt rozszerza³ siê nie tylko o nowe gatunki bakterii,
ale jego za³o¿enia by³y poprzez nowo powo³any Pulse-
Net International propagowane w innych regionach �wia-
ta. Od 2000 r. funkcjonuje PulseNet Canada. Chocia¿ ci¹g-
le trwa budowa powo³anej w 2002 r. PulseNet Asia-Paci-
fic, niektórzy partnerzy sieci maj¹ ju¿ sprawnie funkcjo-
nuj¹ce systemy krajowe (np. PulseNet Japan, PulseNet
New Zealand, PulseNet Korea). PulseNet Europe i Pulse-
Net Latin America powsta³y w 2003 r. Najm³odszym
cz³onkiem PulseNet International jest sieæ PulseNet Mid-
dle East zainicjowana w grudniu 2006 r. Ka¿da z sieci
regionalnych jest zarz¹dzana przez Komitet Steruj¹cy, na
którego czele stoi koordynator projektu. Koordynatorzy
projektów regionalnych s¹ cz³onkami Komitetu Steruj¹-
cego PulseNet International, który pod przewodnictwem
CDC wyznacza nowe obszary badañ prowadzonych
w ramach nadzoru nad wystêpowaniem chorób szerz¹-
cych siê drog¹ pokarmow¹, opracowuje nowe metody ty-
powania i moderuje wspó³pracê sieci regionalnych (12).

W Europie sieæ PulseNet siêga do do�wiadczeñ Salm-
-gene � projektu badawczego realizowanego w ramach
5. Programu Ramowego UE, którego celem by³a harmo-
nizacja metod molekularnych stosowanych do ró¿ni-
cowania Salmonella (2, 4, 6, 10). Do listopada 2006 r.
PulseNet Europe funkcjonowa³ w strukturach sieci
doskona³o�ci MedVetNet, wirtualnego centrum chorób
odzwierzêcych w Europie (http://www.medvetnet.org).
Projekt by³ koordynowany przez Statens Serum Institute,
Kopenhaga, Dania. W tym czasie powsta³a struktura or-
ganizacyjna sieci i podpisano list intencyjny pomiêdzy
uczestnikami. Do centralnej bazy danych PulseNet Euro-
pe w³¹czono zasoby bazy Salm-gene, która zawiera³a bli-
sko 20000 profili genomowego DNA szczepów Salmo-
nella reprezentuj¹cych serowary i typy fagowe najczê�-
ciej wystêpuj¹ce w krajach Wspólnoty oraz setki profili
Listeria monocytogenes i VTEC (6). Ponadto stworzono
internetowe forum dyskusyjne � PNE forum, które s³u¿y
wymianie do�wiadczeñ pomiêdzy uczestnikami oraz in-
formacji dotycz¹cych szerz¹cych siê zaka¿eñ (5, 7). Tym
samym PulseNet Europe jest trzeci¹, a wzi¹wszy pod
uwagê fakt, ¿e PulseNet USA i PulseNet Canada skupia-
j¹ wy³¹cznie laboratoria krajowe, pierwsz¹ miêdzynaro-
dow¹ sieci¹ regionaln¹ PulseNet, która posiada w pe³ni
funkcjonaln¹ centraln¹ bazê danych (12). W 2007 roku
planowane jest ustalenie zasad wspó³pracy sieci Pulse-
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Net Europe z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania
i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskim Urzêdem
ds. Bezpieczeñstwa ¯ywno�ci (EFSA).

Cele PulseNet Europe
Podstawowym zadaniem PulseNet Europe, podobnie

jak i innych regionalnych sieci PulseNet, jest zastosowa-
nie metod molekularnych w nadzorze epidemiologicznym
nad wystêpowaniem zaka¿eñ pokarmowych w Europie
oraz w dochodzeniu epidemiologicznym prowadzonym
w ognisku chorobowym. Uczestnicy projektu s¹ w stanie
w czasie rzeczywistym przeprowadziæ porównanie profi-
li elektroforetycznych DNA czynników etiologicznych
uzyskanych na terenie dowolnego kraju, w którym znaj-
duj¹ siê laboratoria nale¿¹ce do w sieci. Badanie takie
umo¿liwia odpowiednio wczesne wykrycie ogniska cho-
roby i zwi¹zków miêdzy ogniskami wystêpuj¹cymi za-
równo na terenie danego kraju, jak te¿ szerz¹cych siê poza
jego granicami. Ten ostatni element jest szczególnie istot-
ny, gdy¿ dotychczas stosowane metody nie by³y dosta-
tecznie skuteczne w wykrywaniu miêdzynarodowych
ognisk chorobowych (9). Stosowanie metod molekular-
nych do rutynowej charakterystyki izolatów powoduje,
¿e PulseNet Europe umo¿liwia odpowiednio wczesne
wykrycie nowych ognisk chorobowych. Okre�lenie zwi¹z-
ków pomiêdzy zachorowaniami incydentalnymi umo¿li-
wia identyfikacjê ognisk chorobowych nie wykrywanych
klasycznymi metodami epidemiologicznymi (12). Taki
przyk³ad wykrycia ogniska zatrucia pokarmowego opisu-
je Nielsen i wsp. (8). W ognisku tym nie notowano wzros-
tu liczby przypadków chorobowych, a dopiero rutynowa
charakterystyka izolatów przy u¿yciu PFGE wykaza³a
zwi¹zki pomiêdzy nimi i pozwoli³a stwierdziæ, ¿e zaka-
¿eñ wywo³anych przez Escherichia coli O157 nie mo¿na
uznaæ za sporadyczne. Niebagatelne znaczenie maj¹ ba-
dania o charakterze populacyjnym, które pozwalaj¹ okre�-
liæ zmienno�æ czynnika chorobotwórczego w czasie lub
przestrzeni. Przyk³adem tych ostatnich jest ocena zmien-
no�ci szczepów Salmonella Enteritidis i Salmonella Ty-
phimurium izolowanych na przestrzeni kilkunastu lat od
Finów, którzy ulegli zaka¿eniu w czasie wyjazdów turys-
tycznych (6). Inne badania wykaza³y ró¿norodno�æ gene-
tyczn¹ izolatów STEC i dowiod³y, ¿e wiêkszo�æ zaka¿eñ
na charakter sporadyczny (8). Perspektywicznie sieci
PulseNet nale¿y traktowaæ jako ogólno�wiatow¹ sieæ la-
boratoriów wspó³pracuj¹cych z instytucjami kontroluj¹-
cymi ¿ywno�æ i bezpieczeñstwo publiczne oraz z prze-
mys³em w celu poprawy bezpieczeñstwa ¿ywno�ci, a tym
samym poprawy jako�ci ¿ycia konsumentów na ca³ym
�wiecie (2, 11).

Narzêdzia PulseNet
Wyniki charakterystyki molekularnej patogenów jeli-

towych uzyskiwane w ró¿nych krajach s¹ nieporówny-
walne, nawet gdy stosowana jest ta sama technika typo-
wania epidemiologicznego (9). Dodatkowo, w wiêk-
szo�ci krajów europejskich laboratoria weterynaryjne, me-
dyczne i higieny ¿ywno�ci dzia³aj¹ niezale¿nie od siebie.
Brak porównywalno�ci wyników istotnie ogranicza moc
nawet najbardziej nowoczesnych metod typowania epi-
demiologicznego. Przezwyciê¿eniem tego problemu mo¿e

byæ zachowanie �ci�le okre�lonych regu³ przy wykony-
waniu oznaczeñ i gromadzenie wyników uzyskiwanych
w ró¿nych laboratoriach w centralnej bazie danych (4,
6, 11).

Podstawowym narzêdziem stosowanym przez labora-
toria uczestnicz¹ce w sieci PulseNet Europe jest analiza
makrorestrykcyjna genomowego DNA bakterii przy u¿y-
ciu elektroforezy w odwracalnym polu elektrycznym
(PFGE � Pulse Field Gel Electrophoresis). Spo�ród wielu
metod analizuj¹cych polimorfizm d³ugo�ci fragmentów
restrykcyjnych zastosowanie PFGE w stosunku do pato-
genów jelitowych wykaza³o wysok¹ czu³o�æ, specyficz-
no�æ, moc ró¿nicuj¹c¹ i zgodno�æ epidemiologiczn¹. Opty-
malizacja odczynników i warunków reakcji oraz harmo-
nizacja i standaryzacja protoko³u oznaczenia w badaniach
miêdzylaboratoryjnych gwarantuj¹ wysok¹ zgodno�æ
wewn¹trzalboratoryjn¹ i miêdzylaboratoryjn¹ metody oraz
jej odporno�æ na zak³ócenia (1, 3, 7, 9-11). Protokó³ wy-
konania badania okre�la równie¿ enzymy restrykcyjne oraz
parametry rozdzia³u elektroforetycznego fragmentów
DNA, który jest prowadzony w aparatach systemu CHEF
(Contour-Clamped Homogenous Electric Field Electro-
phoresis, CHEF-DRII, CHEF-DRIII lub CHEF-Mapper,
Bio-Rad Laboratories). Zastosowanie wspólnego wzorca
masy molekularnej umo¿liwia normalizacjê i analizê po-
równawcz¹ uzyskanego obrazu ¿elowego. Wzorcem tym
jest szczep Salmonella Braenderup H9812, którego ge-
nom po restrykcji XbaI daje 18 fragmentów DNA o ma-
sie molekularnej w zakresie 20,5-1135 kb (4). Zakres
wielko�ci fragmentów wzorca obejmuje wiêkszo�æ z za-
kresów uzyskiwanych przez uczestników PulseNet, nie-
zale¿nie od badanej bakterii i stosowanego enzymu res-
trykcyjnego (2, 4). Element ten stanowi jednocze�nie kon-
trolê wewnêtrzn¹ przygotowania próbki DNA i procesu
restrykcji materia³u genetycznego.

Do analizy polimorfizmu d³ugo�ci fragmentów restryk-
cyjnych uzyskiwanych w wyniku PFGE stosowany jest
program BioNumerics (Applied Maths, Belgia). Produ-
cent dostosowa³ program do potrzeb sieci, zaopatruj¹c go
w ponad 75 tzw. skryptów PulseNet Europe. Umo¿liwia
on normalizacjê profilu elektroforetycznego, porównanie
go z innymi profilami oraz zachowanie w lokalnej bazie
danych tworzonej w laboratorium. Program daje równie¿
mo¿liwo�æ wymiany profili elektroforetycznych badanych
szczepów na drodze elektronicznej pomiêdzy bazami da-
nych poszczególnych uczestników, a tak¿e ich przesy³a-
nie do centralnej bazy danych projektu PulseNet Europe
(4, 5). Baza ta jest zlokalizowana i administrowana przez
Health Protection Agency (Londyn, Anglia) (7). Labora-
toria maj¹ prawo wgl¹du do zasobów bazy oraz do uczest-
nictwa w badaniu bieg³o�ci PulseNet Europe EQAS. Po-
zytywny wynik organizowanego coroczne badania bieg-
³o�ci laboratoriów jest podstaw¹ do uzyskania certyfika-
tu. Tylko certyfikowane laboratoria mog¹ przesy³aæ uzys-
kiwane wyniki do centralnej bazy (5, 12). Poprawno�æ
wprowadzanych danych jest weryfikowana przez kurato-
rów � osoby z laboratoriów w Danii, Francji i Anglii dys-
ponuj¹ce do�wiadczeniem w zakresie elektroforezy PFGE
i analizy obrazu ¿elowego, które maj¹ równie¿ prawo do
nazywania, zgodnie z przyjêt¹ nomenklatur¹, dotychczas
nie stwierdzanych profili elektroforetycznych i ich wpro-
wadzania do zasobów bazy (5, 7).
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Wspó³praca w PulseNet
Zakres wspó³pracy pomiêdzy laboratoriami i sieciami

regionalnymi reguluje list intencyjny. Uczestnicy sieci
deklaruj¹ wolê przekazywania do centralnej bazy danych
wyników prowadzonych badañ epidemiologicznych wraz
z okre�lonym zestawem danych demograficznych i epi-
demiologicznych, takich jak np. �ród³o i data izolacji czy
profil oporno�ci na antybiotyki szczepu. Maj¹ te¿ prawo,
w zale¿no�ci od w³asnych potrzeb i posiadanych zaso-
bów, inicjowaæ i uczestniczyæ w badaniach proponowa-
nych przez inne laboratoria uczestnicz¹ce w sieci. Regio-
nalne sieci PulseNet maj¹ prawo wgl¹du do baz innych
sieci miêdzynarodowych, z którymi podpisane zosta³y lis-
ty intencyjne. Wspó³pracuj¹ w zakresie opracowywania
i modyfikacji procedur badawczych, wzorców, a tak¿e za-
pewnienia i kontroli jako�ci badañ. Wymianie do�wiad-
czeñ i informacji s³u¿¹ równie¿ organizowane spotkania
i warsztaty, a tak¿e internetowe fora dyskusyjne (3, 12).

Krajowe Laboratorium Referencyjne � Salmonella Za-
k³adu Mikrobiologii PIWet-PIB rozpoczê³o wspó³pracê
z sieci¹ PulseNet Europe w 2004 roku. List intencyjny
zosta³ podpisany w sierpniu 2006 r. W tym czasie uczest-
niczono w szkoleniu PulseNet Europe (PFGE Training
Week, Health Protection Agency, Colindale Avenue,
London, Anglia, luty 2006) i warsztatach po�wiêconych
zastosowaniu programu BioNumerics (Applied Maths,
Sint-Martens-Latem, Belgia, wrzesieñ 2006). W 2006 r.,
po udziale w badaniu bieg³o�ci (PulseNet Europe EQAS,
kwiecieñ 2006) i otrzymaniu certyfikacji laboratorium
otrzyma³o dostêp do bazy danych PulseNet Europe. Pierw-
sze profile genomowego DNA szczepów S. Hadar zosta-
³y przes³ane do bazy w listopadzie 2006 r. Zasoby bazy s¹
wykorzystywane w badaniach naukowych i diagnostyce
rutynowej prowadzonej w laboratorium.

PulseNet a podej�cie naukowe
Badania prowadzone w laboratoriach sieci PulseNet

maj¹ równie¿ wymiar naukowy. Wyniki uzyskane przy
pomocy zharmonizowanych metod badawczych mog¹ byæ
bezpo�rednio odnoszone do badañ w innych laboratoriach
(6). Efekty prac badawczych prowadzonych w laborato-
riach uczestnicz¹cych w projekcie znajduj¹ odzwiercied-
lenie w licznych publikacjach naukowych. Liczba publi-
kacji odwo³uj¹cych siê do PulseNet wzros³a z 8 dostêp-
nych w latach 1996-1999 do 40 opublikowanych w 2006 r.
Czterdzie�ci cztery artyku³y s¹ indeksowane w Medline
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi),
43 wymieniono na stronie domowej PulseNet USA(http://
www.cdc.gov/pulsenet/publications). Kolejne 29 donie-
sieñ zamieszczono w Morbidity and Mortality Weekly
Report (http://www.cdc.gov), a 22 w EuroSurveillance
Weekly (http://www.eurosurveillance.org) (data dostêpu:
29 grudnia 2006 r.).

Laboratoria uczestnicz¹ce w projekcie modernizuj¹
i opracowuj¹ metody badawcze. Przyk³adem jest zast¹-
pienie komercyjnych wzorców masy molekularnej DNA
markerem przygotowywanym w laboratorium na bazie
szczepu wzorcowego (4). Do upowszechnienia PFGE
i zastosowania techniki w rutynowych badaniach istotnie
przyczyni³o siê skrócenie czasu przygotowania próbki
z 3-4 dni do kilku godzin (9). PFGE mo¿e równie¿ po-

�rednio uzupe³niaæ tradycyjne metody s³u¿¹ce okre�laniu
struktury antygenowej autoaglutynuj¹cych szczepów
Escherichia coli (8). W laboratoriach nale¿¹cych do
PulseNet opracowano techniki wykorzystuj¹ce zmienn¹
liczbê powtórzeñ tandemowych, VNTR (Variable Num-
ber of Tandem Repeats), które charakteryzuj¹ siê wiêk-
sz¹ ni¿ PFGE uniwersalno�ci¹, swoisto�ci¹, czu³o�ci¹
i zgodno�ci¹ epidemiologiczn¹. Szczególnie u¿yteczne do
ró¿nicowania patogenów jelitowych, a tym samym zwiêk-
szenia skuteczno�ci dochodzenia epidemiologicznego, s¹
MLVA (Multiple-Locus VNTR Analysis) i SNP (Single
Nucleotide Polymorphisms). Metody te mog¹ uzupe³niaæ,
a w przysz³o�ci zast¹piæ PFGE (3). Wnioski z wielolet-
nich do�wiadczeñ PulseNet USA pozwoli³y na zmianê
proponowanych przez Tenover i wsp. (13) kryteriów
interpretacji profili elektroforetycznych w kontek�cie ba-
dañ epidemiologicznych prowadzonych w ognisku wy-
wo³anym przez patogeny jelitowe (1).

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e PulseNet Europe
i inne regionalne sieci PulseNet przyczyniaj¹ siê do
wzmocnienia nadzoru epidemiologicznego nad wystêpo-
waniem zatruæ pokarmowych i poprawy jako�ci docho-
dzenia epidemiologicznego w ognisku. Z drugiej strony
udzia³ w projekcie istotnie podnosi wiarygodno�æ i wy-
dajno�æ diagnostyczn¹ laboratorium.
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