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Bacillus cefeus Gauses of food intoxication in chinchiłlas

Summary
The PurPose of this investigation was to state the cause of death in chinchillas with clinical symptoms of

strong watery diarrhoea.
Investigations were carried out on 10 standard-race chinchillas, and on fodder manufactured for chinchi1-

las as well as its 12 components.
B. cereus strains which cause enterotoxin diarrhoea were isolated - on a pEMBA medium - from all the

altered Parts of the large and small intestine as well as from the gastric and intestine contents. Biochemically
identical strains in fodder (5.4x105 c.f.u./g), premix (1.8x107 c.f.u-./g), wheat (1.4x101 c.f.u./g), trarley (1.4xldl
c.f.u./g) and oat (1.1x10l c.f.u./g) were found.

The strains isolated from both the animals and fodder produced enterotoxin in BCET-RpLA tests. It was
noted that strains isolated from fodder and its 4 components survived in a strong acid environme 0-
-1.5). In disc diffusion testing both strains were sensitive to amikacin, ciproflo*rcń, enterofloxacin m
and norfloxacin.

Kerrvords: B ac. cereus, intoxication, chinchilla.

Bacilltts cereus jest Gram dodatnią względnie bez-
tlenową laseczką wytw arzającą endospory. Bakterj a
ta jest szeroko rozpowszechniona w środowisku, dla-
tego często izoluje się ją z gleby, wody i powietrza.
Następstwem powszechności występowania tego drob-
noustroj u j e st m o ż l iwo ś c zanie czy szc zeni a (kontarni -
nacji) żywności człowieka i paszy dlazwierząt. B, ce-
reus jest często izolowany ze zbóż (zwłaszczaryżu) i
potraw mącznych oraz z mleka (surowego i pastery-
zowanego) i jego przetworów, a także ze świeżego
mięsa (1, 8). Bardzo często dochodzi do zakażęiia
produktów na skutek dodatku do nich przypTaw za-
nie c zy szc zon ych c i epło op ornymi przetrwaln ikami

kują a wytworzone komórki wegetatywne syntetyzują
toksyny: wymiotną i (lub) biegunkową. U człowieka

rzęnia endospor. Z kolęi enterotoksyna biegunkowa

odpowiedzialna za syndrom biegunkowy (często o
charakterze bakteryjnej infekcji pokarmowej), jest biał-
kiem o m.cz. około 50 000. Zatrucie tątoksynąprzy-
pomina zatrucie Cl. perfringens, bądź Vibrio chole-
r a e, Dr obnoustrój ten w ytwar za p onadto szere g innyc h
toksyn (m.in. cerelizynę o silnych właściwościach ne-
krotycznych, hemolizynę II oraz lecytynazęo charak-
terze mętaloenzymów), nie związanych jednak z za-
każeniami pokarmowymi (l, 9).

B. cereus z paszy nie wystarcza, albowiem drobno-
ustrój ten bardzo często występuje w środowisku, nie
powodując żadnych objawów klinicznych choroby. O
ile doj dzie do izolacji B, c ereu s z wymiocin, kaŁa bądź
narządow wewnętrznych należy pamiętać, że zasad-
niczym elementem jest wówczas określenie liczby
komórek, typu serologicznego lub fagowego oraz wi-

zatruć pokarmowych enterotoksyną wytw arzanąpTzez
Bacillus cereus.
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Materiał imetody

Materiał do badań stanowiło 10 padĘch, z klinicznymi

z wzorami zamieszczonymi ptzez producenta testu, uzna-

jąc wynik (+), (++), ę+++) za pozytyłvny, a (-) i (+l-) za

aspektami: pHprzy wpuście do żołądka gryzont roślino-

Zernych wyrrosi 1,5 (]), aprzeżywalność w bardzo kwa-

śnym środowisku (pH :4,3)jest cechądiagnostyczną ty-

powądlakomórekB. ce odB,liche-
niformis i B. subtilis, dl skrajny od-

cŹyntopH:5,0. 1 ml hodow czepll B, ce-

,"u, o gęstości 1,0 w skali Mc Farlanda wysiewano do l0
ml buli-onu, poszczególne próby zakwaszono do pH: 4,0;

3,0;2,0;1,5. Hodowlę inkubowano (24 godz, w 37'C), po

czym przesiewano n a p o dłoze PEMBA, Charakter wzro stu

natym podłożu analizowano po 1 dobie,

Antyb iotykowrażliwo ś ć szczep ów B . c ereu s wyizolowa-

nych zlelit ipu"ry,określono przy lżycltlmetody dyfuzyj-

no-krążkowej.

Wyniki i omówienie

Po Z4-godzinnej inkubacji w temp. 37"C napodło-
żach,naftorych dokonano posiewu z jelit (cienkiego

i grubego) ora, , ich zawartości i treści żołądków
o§ró"r|ojedynczych kolor it E. coli, P, vulgaris, Sta-

p|łrytoróróus'spp.,-St erdzono w
kńdym prrypuOt.r, d,żych, o
nieregularnyńbrzegl, pŁa ytwarzają,
cych hemolizę
cytynazę(agat
nością białego

lektywnym podłożem, sł
reu s, zawlęrającym agar
nem, mannitolem i błękite
bitoiem hamującym wzrost flory zanl,eczyszczĄącej
badany materiał jest polimyksyna (1),

ZkÓIei, ana\liamikrobiolo glcznapaszy i jej skład-

ników wykazńa obecnośó B. cereus w premiksie, w
ilości 1,d x 107 j.t.k./g oraz w ilościach nie przekra-

czający'ch 14 i.t.k.lg w owsie, pszenicy i jęczmieniu,

W ÓasŹv stwiórdzońo obecnośc 5,4 x 105 komórek B,

cereuswlg(tab. 1).Udz
paszy pr zezuaczonej dla
nosi l%. W paszy stwier
tęrli z grupy coli (tab. I).
beztleniwy-ch, na podłożu Wilson-Blaira nie stwier-
dzono obeóności bóztlenowc ów - Cl. perfringens, któ-

re równiez mo syndromubiegunko-
wego, obserw yli. Liczba wyizolo-
waiych zpasz_ akteryjnych stanowiłaistot-
ny dówód, Z ę przyazynązatrucia.pokarrnowego 9vł a.,
,illr, ,"r"us. WÓaług Kramera i wsp. (cyt, wg 9) o iie
zostanie udowodnione, że w podej
występuje znamienna. tj. > 105 j,t.k
B. cerbus,bądżteż stwierdzi się, ze

nocześnie zkaŁui żywności szczęp należy do tego sa-

mego serotypu, stanowr to przekonyułljący dowód, że



Tab. 1. Analiza mikrobiologiczna paszy i jej składników fi.t.k.*/g)

Objaśnlenie: * j.t.k. jednostka tworząca koionię

Pasza

0wies

Jęczmień

SoIa

Psze n ica

0tręby pszenne

Siemię lniane

susz z traw

Melionina

Mączka mięsna

Behladol

Premix

Melasa

9,4xl 06

3,2x101

2,4x105

7 ,9x1 02

5,0xl03

2,9xl()a

2,Bxlla

0

0

5,1x103

1 ,7 x102

8,2x107

6,4x1 03

2,7x101

1 ,6x102

1 ,1x102

0

0

0

3,2x103

0

0

4,0xl02

0

0

0

5,4x105

1 ,1x101

1 ,4x101

0

1 ,4x101

0

0

0

0

0

0

1 ,8x107

0

a ,i9

znacznaliczbakomórek B. cereus, o
dużej wirulencji (synteza toksyn), z
drugiej zaś obecność czynników pre-
dysponuj ących do zachor ow ania, ta-
kich jak np. obniżony poziom lokal-
nej odporności komórkowej lub hu-
moralnej. Być możę u badanych
zw ier ząt takie zabur zenia zai stniały.
Szynszyle nalezą do gatunku ssaków,
u których w ięle zakażeń bakteryj nych
(infekcje L. monocytogenes ) Y. ps eu-
do tub ercul oszs), powoduj e zapalenie
przewodu pokamowego i u porczyłvą
biegunkę (3,4,5,6).

z ałożono, że mie szanię s kładników
paszy w temperaturze 50"C powodu-
je niszczenie form wegetatywnych i
jednocześnie stymuluje proces spo-
rulacji szczępow B. cereus. Kiełku-
jące w temperaturze pokojowej (w
trakcie przechowywania paszy) en-
dospory produkuj ą toksynę. Również
przechowywanie paszy sprzyja na-
mnazaniu się komórek bakteryjnych.
Szczepy B. cereus rozwijająsię w sze-
rokim zakresie temperatur: 1 0-48"C,
lecz optimum ich wzrostu wynosi 28-
-35'C (9). Rozwój komórek bakte-

Tab. 2. Porólynanie l,łaścilvości szczepów B. cereus wyizolo-
n,anych z paszy i.ielit

ryjnych stymulowany jest rownieżpTzęz dodatek nie-
typowego, dla zwierząt roślinożemych, składnika pa-
szy, a mianowicie mączkl mięsnej. Wedfug wielu au-
torów elementy te odgrywaj ąpoważnąrolę w stymu-
lacji wzrostu B. cereus (1, 9).

War1o p o dkre ś l i ć, iż p asza zakażona komórkami B.
cereus miała niezmienione cechy organoleptyczne. W
opisanych przypadkach zatntc pokarmowych u ludzi,
natle B. cereLts,również nigdy nie obsetwowano zrnie-
ni onych właś ciwo ś c i organo 1 ep ty c zny ch zakażony ch
produktów (9).

Wszystkie kolonie, izolowane od padłych zwierząt
i z paszy, wyrosłe na podłożu PEMBA, barwiono me-
todą Holbrooka i Andersona. W zastosowanym bar-
wieniu endospory B . cerelts barwiły się na kolor zielo-
ny, cytoplazma komórki wegetatywnej na kolor czer-
wo ny, a ciałka l ip i dowe wewnątrz cyloplazmy na czar -
ny. W bar-wieniu Grama stwierdzono obecność bar-
wiących si czek. Pozostałe cechy bak-
terii równ tch przynależność do ga-
tunku B. c

Identyczność cech morfo lo gic zny ch i bioch emi cz-
nych, drobnoustrojów wyizolowanych zarówno z pa-
szy i 4 jej składników, jak i z jelit oraz treści żołądka i
jelit, pozwalazałożyć, ze wszystkie izolacje należądo
tego samego biotypu, będącego przyczyną zatrucia
pokarmowego, a konsekwencją którego było zejście
śmiertelne szynszyli. Zasadniczym elementem w dia-
gnostyce B. cereus jest określenie jego wirulencji, a
przede wszystkim jego zdolności do wytwarzania tok-



syn. Odnotowano ze, w teście Bacil-
lus cereus RPLA Toxin Detection
Kit. przeciwciaIa związane z c!Ą-
steczkami lateksu reagowały silnie z

byŁa dobrze widoczna, w każdym
r ozclęńczeniu, aglutynacj a latekso-

ymano W
ochodzą-
wyizolo-

mycoides (1, 9).
Badane'szczępy wykazywńy wrażliwość tylko na 5

antybiotyk ów . Przyczynę tego stanu możn a wiązać ze

Tab. 3. Wpływ odczynu podłoża na wzrost szczepów Bacillus cereus

Objaśnienie: t czas inkubacji w temp, 37"C w godz,

wany9Ę z p aszy,premiksu, p szenlcy,

piśmiennictwo
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