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Artyku³ przegl¹dowy Review

Bacillus cereus jest gatunkiem nale¿¹cym do rodzaju
Bacillus powszechnie wystêpuj¹cym w przyrodzie �
w glebie, powietrzu, sk¹d bez trudu przenosi siê do
wszelkich produktów spo¿ywczych. Najczê�ciej izo-
lowany jest ze zbó¿, g³ównie ry¿u, potraw m¹cznych
(makarony), z surowego i pasteryzowanego mleka oraz
przetworów mleczarskich, a tak¿e przypraw i owoców
morza (7-10, 16).

Wiele szczepów B. cereus posiada zdolno�æ wytwa-
rzania toksyn. Do tej pory dok³adnie poznano kilka
enterotoksyn: enterotoksynê hemolityczn¹ HBL i nie-
hemolityczn¹ NHE (trójsk³adnikowe toksyny wywo-
³uj¹ce zatrucia biegunkowe), a tak¿e enterotoksynê T,
enterotoksynê FM, cytotoksynê K i cereulidynê (tok-
syny jednosk³adnikowe) (16, 26).

W opracowaniu scharakteryzowano toksynê wy-
miotn¹ (cereulidynê) pod wzglêdem budowy chemicz-
nej, optymalnych warunków tworzenia oraz metod
wykrywania w produktach ¿ywno�ciowych. Przedsta-
wiono tak¿e przypadki zatruæ pokarmowych wywo³a-
nych po spo¿yciu ¿ywno�ci zanieczyszczonej cereuli-
dyn¹.

Charakterystyka i budowa chemiczna cereulidyny
Cereulidyna to cykliczny, niskocz¹steczkowy (1,2

kDa), pier�cieniowy zwi¹zek bia³kowy. Z³o¿ona jest
z czterech asymetrycznych centrów z trójczasowo po-
wtarzaj¹cym siê tetrapeptydem: (D-O-Leu-D-Ala-L-
-O-Val-L-Val)

3
. G³ównym ³añcuchem tego komplek-

su jest heksagonalny �cylinder� z podstawnikami u³o-
¿onymi na zewn¹trz pier�cienia (13).

Cereulidyna jest jedn¹ z najbardziej opornych na
ró¿ne czynniki stresu enterotoksyn. Przetrzymuje
ogrzewanie w temperaturze 121°C przez 90 minut oraz
w pH 2-11 przez 2 godziny, nie trac¹c swej aktywno�-
ci. Nie jest rozk³adana przez enzymy trawienne, tryp-
synê i pepsynê (16).

Toh i wsp. (31) wysnuli hipotezê, ¿e cykliczna struk-
tura, obecno�æ form D-aminokwasów i powstawanie
w pó�nej fazie wyk³adniczej i stacjonarnej wzrostu
mo¿e wskazywaæ na nierybosomalny mechanizm bio-
syntezy cereulidyny. Badacze udowodnili, ¿e toksyna
wymiotna tworzona jest przez kompleks nieryboso-
malnej syntetazy peptydowej (syntetaza cereulidyny).
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Characteristics of Bacillus cereus emetic toxin

Summary
Cereulide, an emetic toxin produced by specific Bacillus cereus strains, is neither able to degrade starch,

nor can it ferment salicin, and shows weak haemolysis. It is a cyclic low-molecular (1.2 kDa) ring-shaped
peptide. Cereulide is resistant to heat (121°C/90 minutes), digestive enzymes, trypsin and pepsin.

Pathological symptoms evoked by cereulide are nausea and vomiting, which may occur 1 to 5 hours after
the ingestion of a contaminated food product and continue for about 24 hours. Cereulide causes changes in
hepatic cell mitochondria (vacuolation) that consequently lead to liver damage. The toxic dose for an adult is
400-500 µg of cereulide.

Since it is a very widespread species in the environment, there is a high risk of Bacillus cereus-mediated
food poisoning. The main cause of this type of food poisoning are products containing boiled or fried rice and
foods rich in starch, such as pasta. Since the condition has a short duration, cases of emetic type food poisoning
provoked by cereulide are frequently not even reported to the health service authorities and are therefore
highly underestimated in official statistics. The presence of L-leucine, or L-valine aminoacids in a product
markedly intensifies the process of the emetic toxin production by Bacillus cereus. Cereulide synthesis is also
positively affected by the presence of oxygen. The optimal temperature for cereulide formation ranges from
15 to 20°C, whereas its production at 8-10°C or at a temperature exceeding 35°C is minimal.
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Objawy chorobowe wywo³ane przez cereulidynê to
nudno�ci i wymioty, które mog¹ wyst¹piæ w 1-5 go-
dzin od spo¿ycia zanieczyszczonego produktu i utrzy-
maæ siê przez oko³o 24 godziny. Toksyczno�æ cereuli-
dyny w organizmie objawia siê zmianami w mitochon-
driach (wakuolizacj¹) komórek w¹trobowych, a co za
tym idzie � uszkodzeniem w¹troby. Dawk¹ toksyczn¹
dla doros³ego cz³owieka jest 400-500 µg cereulidyny
(22).

Czynniki wp³ywaj¹ce na wytwarzanie cereulidyny
Wa¿nym czynnikiem zewnêtrznym, maj¹cym wp³yw

na zdolno�æ drobnoustrojów do wytwarzania toksyn
jest temperatura otoczenia. Finlay i wsp. (14) okre�lili
zdolno�æ wytwarzania cereulidyny przez 7 szczepów
B. cereus w temperaturze od 10° do 50°C na po¿ywce
zawieraj¹cej odt³uszczone mleko w proszku. Nie za-
obserwowali wytwarzania cereulidyny w temperatu-
rze poni¿ej 12°C. Najwiêcej toksyny szczepy wytwa-
rza³y w zakresie temperatury 12°-15°C. Tymczasem
standardowa temperatura, stosowana przy oznaczeniu
wytwarzania ró¿nych toksyn, w tym tak¿e cereulidy-
ny, jest wy¿sza i wynosi 30°-34°C. W temperaturze
12°-15°C szczepy wytwarza³y znacznie wiêcej toksy-
ny ni¿ w temperaturze 30°C, jednak po d³u¿szym okre-
sie inkubacji. Wydaje siê to mieæ szczególne znacze-
nie w odniesieniu do temperatury przechowywania
produktów spo¿ywczych.

Agata i wsp. (2) przeprowadzili badania nad wy-
twarzaniem cereulidyny przez szczepy B. cereus wy-
izolowane z ró¿nych �róde³. Autorzy dowiedli, ¿e
produkcja toksyny by³a najwy¿sza po 20 godzinach
inkubacji w temperaturze 30°C. Ze szczepów wyizo-
lowanych z wymiocin ludzkich 71,2% wytwarza³o po-
wy¿ej 1 µg/cm3 tej toksyny. Maksymalna temperatu-
ra, w której odnotowano wytwarzanie cereulidyny to
37°C, pomimo ¿e szczepy rozwija³y siê nawet w tem-
peraturze 46°C. Jednak¿e wytwarzanie toksyny w tem-
peraturze 37°C w porównaniu z ni¿sz¹ temperatur¹ jest
minimalne. �wiadczy to o tym, ¿e w potrawach pod-
grzewanych przez d³u¿szy czas w temperaturze powy-
¿ej 37°C ryzyko wytwarzania cereulidyny przez B. ce-
reus jest zminimalizowane.

Optymalna temperatura tworzenia toksyny to 21°C,
natomiast wytwarzanie cereulidyny w temperaturze
8-10°C i powy¿ej 35°C jest nieznaczne (17).

Kolejnymi czynnikami, które maj¹ wp³yw na wytwa-
rzanie cereulidyny, jest obecno�æ tlenu i dostêpno�æ
aminokwasów w �rodowisku. Jääskeläinen i wsp. (20)
badali wp³yw zmodyfikowanej atmosfery na zdolno�æ
do wytwarzania cereulidyny przez Bacillus cereus
w przechowywanej ¿ywno�ci. W swym eksperymen-
cie wykorzystali gotowan¹ czerwon¹ fasolê oraz ry¿,
do których wprowadzili inokulum kilku szczepów Ba-
cillus cereus i przechowywali w temperaturze poko-
jowej w atmosferze azotu lub tlenu, a ilo�æ cereulidy-
ny mierzyli po 4 dniach. W przypadku przechowywa-
nia w atmosferze azotu ilo�æ wytworzonej toksyny

w fasoli wynosi³a 0,06-0,1 µg cereulidyny w 1 g
w zale¿no�ci od szczepu, a w ry¿u � poni¿ej 0,05 µg
cereulidyny w 1 g. Gdy ten sam eksperyment przepro-
wadzili w atmosferze tlenowej, poziom toksyny by³
znacznie wy¿szy i wynosi³ 0,5-1,7 µg cereulidyny
w 1 g fasoli oraz 2-4 µg cereulidyny w 1 g ry¿u, co
wskazuje, ¿e obecno�æ tlenu w �rodowisku znacznie
zwiêksza ilo�æ tworzonej toksyny. Pakowanie ¿ywno�-
ci w modyfikowanej atmosferze azotu mo¿e wiêc za-
pobiegaæ w znacznym stopniu powstawaniu cereuli-
dyny w czasie przechowywania produktów spo¿yw-
czych.

Agata i wsp. (3) okre�lili wp³yw tlenu na wytwarza-
nie cereulidyny w mleku. W próbkach mleka zaszcze-
pionych toksynotwórczym szczepem B. cereus, które
poddano wytrz¹saniu, zahamowano rozwój drobno-
ustrojów, ale stwierdzono obecno�æ cereulidyny (0,64
µg/g). W próbkach mleka, które nie by³y wytrz¹sane,
nastêpowa³ proces jego �cinania, ale nie stwierdzono
toksyny. Takie same obserwacje dotyczy³y mleka so-
jowego.

Wp³yw obecno�ci w �rodowisku aminokwasów, ta-
kich jak L-leucyna czy L-walina na wytwarzanie tok-
syny wymiotnej przez szczepy Bacillus cereus jest
znaczny. Potwierdzaj¹ to badania, w których udowod-
niono, ¿e L-leucyna i L-walina s¹ prekursorami cereu-
lidyny (1, 25), a tak¿e badania Jääskeläinen i wsp. (20),
którzy stwierdzili, ¿e w ry¿u z dodatkiem wymienio-
nych aminokwasów toksynotwórcze szczepy B. cereus
tworzy³y w warunkach tlenowych dwukrotnie wiêcej
cereulidyny ni¿ w ry¿u bez dodatku aminokwasów,
chocia¿ obecno�æ aminokwasów nie zwiêkszy³a ilo�-
ci wytwarzanej toksyny, kiedy próbki ry¿u przecho-
wywali w atmosferze azotu (99,5%). Dlatego te¿ pa-
kowanie produktów w modyfikowanej atmosferze
azotu mo¿e istotnie zmniejszaæ ryzyko tworzenia tok-
syny w produktach spo¿ywczych.

Cechy charakterystyczne szczepów Bacilus cereus
tworz¹cych cereulidynê

Hipotezê, ¿e szczepy zdolne do tworzenia cereuli-
dyny stanowi¹ odrêbn¹ grupê szczepów ró¿ni¹cych siê
uzdolnieniami biochemicznymi od pozosta³ych szcze-
pów Bacillus cereus, postawili po raz pierwszy Agata
i wsp. (2), którzy wykazali, ¿e szczepy hydrolizuj¹ce
skrobiê nie wytwarzaj¹ toksyny wymiotnej.

Aktualnie uda³o siê wykazaæ, ¿e szczepy wytwarza-
j¹ce cereulidynê maj¹ kilka wspólnych cech, m.in. nie
wykorzystuj¹ skrobi i nie fermentuj¹ salicyny (13, 28),
a tak¿e tworz¹ wê¿sz¹ strefê hemolizy na po¿ywce
z krwi¹ ni¿ szczepy wytwarzaj¹ce toksyny odpowie-
dzialne za formê biegunkow¹ (4). Jak wykazali Svens-
son i wsp. (30), tylko ³¹czne przeprowadzenie powy¿-
szych oznaczeñ mo¿e byæ wystarczaj¹ce do zidentyfi-
kowania szczepów tworz¹cych cereulidynê. Jako do-
datkow¹ cechê ró¿nicuj¹c¹ podaje siê tak¿e zdolno�æ
do rozk³adu tyrozyny (szczepy tworz¹ce cereulidynê
w wiêkszo�ci tej cechy nie posiadaj¹) (6).
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Panuj¹ce przez d³u¿szy czas przekonanie, ¿e szcze-
py B. cereus powoduj¹ce biegunkê nie maj¹ zdolno�ci
tworzenia cereulidyny (2), okaza³o siê nies³uszne.
Stwierdzono, ¿e w�ród szczepów tworz¹cych toksyny
�biegunkowe� (toksyny HBL, NHE) czê�æ tworzy ce-
reulidynê. Potwierdzaæ to mog¹ publikowane raporty
z przypadków zatruæ pokarmowych, w czasie których
czêsto pojawiaj¹ siê jednocze�nie objawy typowe za-
równo dla zatrucia typu biegunkowego, jak i wymiot-
nego (28, 31).

Wystêpowanie cereulidyny i szczepów tworz¹cych
cereulidynê w ró¿nych produktach spo¿ywczych
W Japonii opublikowano wyniki badañ dotycz¹cych

wystêpowania cereulidyny w ró¿nych produktach spo-
¿ywczych. Produkty spo¿ywcze, które przebadano,
by³y przyczyn¹ zatruæ pokarmowych o charakterze wy-
miotnym w Japonii w latach 1974-1999. W wiêkszo�-
ci przebadanych próbek wykryto cereulidynê w ilo�ci
0,01-1,3 µg w 1 g produktu. Produktami, które zawie-
ra³y najwiêcej toksyny by³y potrawy, w których g³ów-
nym sk³adnikiem by³ gotowany lub sma¿ony ry¿ (3).
Ten sam zespó³ naukowców przeprowadzi³ badania
polegaj¹ce na okre�leniu tempa wzrostu i szybko�ci
wytwarzania toksyny wymiotnej przez toksynotwór-
czy szczep B. cereus NC7401 w ró¿nych produktach
spo¿ywczych. Do ka¿dej z przygotowanych próbek
dodano oko³o 103 jtk/g produktu, a nastêpnie przecho-
wywano w temperaturze 30°C przez 24 godziny. Ba-
dany szczep najaktywniej rozwija³ siê i tworzy³ cereu-
lidynê w ry¿u (zwiêkszenie liczby jtk/g o 5 rzêdów
wielko�ci i 0,3 µg cereulidyny/g ry¿u) i w makaronie
(zwiêkszenie liczy jtk/g o 5 rzêdów wielko�ci i 0,16 µg
cereulidyny/g spaghetti). W produktach mlecznych,
zawieraj¹cych jaja czy tofu wzrost B. cereus by³ znacz-
nie s³abszy (zwiêkszenie liczby j.t.k./g o 3-4 rzêdy
wielko�ci), a ilo�æ toksyny wymiotnej niewykrywalna
w 1 g. Wysokie stê¿enie toksyny w potrawach z du¿¹
ilo�ci¹ skrobi potwierdza dane epidemiologiczne, i¿
s¹ to produkty w najwiêkszym stopniu odpowiedzial-
ne za wymiotne zatrucia pokarmowe. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e wytwarzanie cereulidyny w potrawach skro-
biowych zachodzi w temperaturze pokojowej w krót-
kim czasie (24 godziny).

Wystêpowanie szczepów wytwarzaj¹cych cereuli-
dynê w mleku i jego produktach nie jest szeroko opi-
sane. Kilka publikacji wskazuje równocze�nie, ¿e mle-
ko jest odpowiednim substratem do tworzenia cereu-
lidyny, ale w warunkach optymalnych (temperatura po-
kojowa), a wiêc nietypowych dla przechowywania tego
rodzaju produktu (2, 3, 14).

Svensson i wsp. (30) przebadali 5668 izolatów B. ce-
reus pochodz¹cych z mleka surowego, �rodowiska jego
pozyskiwania oraz �rodowiska produkcyjnego mle-
czarni w kierunku zdolno�ci wytwarzania cereulidy-
ny. W�ród szczepów pochodz¹cych ze �rodowiska,
¿aden nie okaza³ siê szczepem zdolnym tworzyæ ce-
reulidynê. Szczepy zdolne do tworzenia cereulidyny

stanowi³y do 3,8% szczepów pochodz¹cych z mleka
surowego i tylko do 0,05% szczepów wyizolowanych
z linii produkcyjnych. Ilo�æ wytwarzanej cereulidyny
waha³a siê od 0,01 do 2,3 µg toksyny na 1 mg biomasy
bakteryjnej.

Szczepy zdolne do tworzenia cereulidyny wyizolo-
wano z produktów do ¿ywienia niemowl¹t i dzieci (4,
13, 29). Wykazano tak¿e mo¿liwo�æ powstawania do
200 µg cereulidyny na 100 ml rekonstytuowanych
od¿ywek dla niemowl¹t w czasie ich przechowywa-
nia przez 24 godziny w temperaturze pokojowej (29).
Liczebno�æ oko³o 106 jtk szczepów cereulidynotwór-
czych w 1 gramie ¿ywno�ci by³a zwi¹zana ze stê¿e-
niem toksyny 10 µg cereulidyny/100 gram produktu
(29). Jak podaje Becker i wsp. (7), w od¿ywce dla nie-
mowl¹t naturalnie zanieczyszczonej na poziomie 100
jtk B. cereus w 1 g po jej przygotowaniu i przechowa-
niu przez 7-9 godzin w temperaturze pokojowej, licz-
ba patogenów mo¿e siêgn¹æ 106 jtk/100 ml, co we-
d³ug Shaheen i wsp. (29) mo¿e wi¹zaæ siê z powsta-
niem istotnych ze wzglêdów zdrowotnych ilo�ci ce-
reulidyny.

Apetroaie i wsp. (6) zbadali zdolno�ci tworzenia
cereulidyny u 24 szczepów wyizolowanych z produk-
tów spo¿ywczych, ¿ywno�ci bêd¹cej przyczyn¹ zatruæ
pokarmowych, z tre�ci jelitowej ludzi. Dwa szczepy
okre�lili jako bardzo silnie toksyczne (0,6-1,8 µg
cereulidyny/mg biomasy komórkowej), siedem �
o umiarkowanej toksyczno�ci (0,18-0,6 µg cereulidy-
ny/mg biomasy), cztery � o s³abej (0,02-0,16 µg ce-
reulidyny/mg biomasy), a jedena�cie szczepów nie
tworzy³o cereulidyny.

Zatrucia pokarmowe wywo³ane przez cereulidynê
u ludzi i zwierz¹t

Bacillus cereus wywo³uje 1-23% zatruæ pokarmo-
wych pochodzenia bakteryjnego odnotowywanych na
�wiecie (16). S¹ to zarówno zatrucia typu biegunko-
wego, jak i wymiotnego. W latach 1950-1985 najwiê-
cej zatruæ typu wymiotnego odnotowano w Japonii,
Norwegii i na Wyspach Brytyjskich. Odsetek chorób
wywo³anych przez Bacillus cereus rozk³ada siê ró¿nie
w poszczególnych krajach. Analiza zatruæ pokarmo-
wych w�ród ¿o³nierzy w Niemczech wykaza³a, ¿e Ba-
cillus cereus by³ najczê�ciej izolowanym patogenem
w próbkach posi³ków podawanych w sto³ówkach,
a drobnoustroje te by³y odpowiedzialne za 42% zatruæ
pokarmowych w�ród ¿o³nierzy w latach 1985-2000 (23).

Z dostêpnych danych wynika, i¿ zatrucia cereulidy-
n¹ wywo³ane przez mleko czy jego produkty s¹ nie-
zwykle rzadkie i odnotowano pojedyncze przypadki
w Europie oraz jedno wiêksze ognisko w Japonii, gdzie
po spo¿yciu zanieczyszczonego mleka zachorowa³o 201
osób. Opisane s¹ tak¿e przypadki �miertelne zatruæ
cereulidyn¹ obecn¹ w potrawach m¹cznych (11, 27).

Przebieg zatrucia typu �wymiotnego� jest uzale¿-
niony od wieku oraz sposobu ¿ycia osoby, która spo-
¿y³a pokarm zawieraj¹cy cereulidynê. Dok³adne i rze-
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czywiste dane dotycz¹ce liczby zatruæ wywo³anych
przez B. cereus s¹ zapewne wy¿sze, gdy¿ czêsto za-
trucia te mylnie kwalifikowane s¹, ze wzglêdu na po-
dobieñstwo objawów, jako zatrucia gronkowcowe.
Tylko 2% przypadków zatruæ pokarmowych, które na
podstawie objawów zakwalifikowano jako wywo³ane
enterotoksyn¹ Staphylococcus aureus, okaza³o siê ta-
kimi faktycznie po wykonaniu badañ wykrywaj¹cych
obecno�æ tej enterotoksyny w próbkach ¿ywno�ci.
W pozosta³ych przypadkach przyczyny zatrucia pozo-
sta³y nieokre�lone. Ze wzglêdu na krótki czas trwania
zatrucia typu wymiotnego czêsto zatrucia takie nie s¹
zg³aszane przez chorych do organów s³u¿by zdrowia,
co tak¿e wp³ywa na obni¿enie oficjalnych danych (13).

Metody wykrywania cereulidyny
Wszystkie znane metody wykrywania cereulidyny

z wykorzystaniem kultur tkankowych oparte s¹ na
wykorzystaniu dzia³ania cereulidyny polegaj¹cego na
wakuolizacji mitochondriów komórek, co obserwuje
siê zwykle mikroskopowo.

Test wakuolizacji komórek Hep-2 (komórki ludz-
kiego nowotworu krtani) zosta³ opracowany przez
Hughesa i wsp. (19) i udoskonalony przez Finlay i wsp.
(15). Jest to metoda najczê�ciej do tej pory stosowana,
a oparta na wykorzystaniu faktu, ¿e cereulidyna powo-
duje wakuolizacjê mitochondriów komórek Hep-2, co
obserwuje siê wizualnie pod mikroskopem po 24-go-
dzinnej inkubacji próbek.

Metoda wykrywania cereulidyny przy u¿yciu sper-
my knura po raz pierwszy zosta³a opisana przez An-
dersson i wsp. (5). Test jest oparty na mikroskopowej
obserwacji ruchliwo�ci plemników po 24-godzinnej
ich inkubacji z bezkomórkowym filtratem z hodowli
badanego szczepu B. cereus lub filtratem próbek ¿yw-
no�ci. Cereulidyna powoduje zahamowanie ruchów
plemników wywo³ane wakuolizacj¹ mitochondriów.
W kolejnych latach ten sam zespó³ naukowców (4, 18)
udoskonali³ tê metodê, zwiêkszaj¹c czu³o�æ plemni-
ków na cereulidynê, dziêki czemu zminimalizowano
ilo�æ wykorzystywanej biomasy bakteryjnej i objêto�æ
odczynników. Próg wykrywalno�ci cereulidyny wy-
nosi w tej metodzie 0,3 ± 1 ng cereulidyny na 0,2 cm3

spermy, a koñcowe wyniki otrzymuje siê w czasie 30
minut.

Podobn¹ wra¿liwo�æ na cereulidynê wykazuj¹ ko-
mórki nab³onka okrê¿nicy, komórki nerwowe i komór-
ki p³uc (22), jednak¿e ze wzglêdu na ³atwiejsz¹ do-
stêpno�æ, to w³a�nie sperma knura wydaje siê najwy-
godniejszym modelem komórkowym do analiz w kie-
runku obecno�ci toksyny wymiotnej B. cereus. Meto-
da ta znalaz³a zastosowanie do wykrywania i analizy
ilo�ciowej cereulidyny w produktach ¿ywno�ciowych
(5, 21, 22).

Finlay i wsp. (15) opracowali szybk¹ spektrofoto-
metryczn¹ metodê oznaczenia cereulidyny opart¹ na
wykorzystaniu bromku 3-(4,5-dimetylotiazaol-2-ilo)-
-2,5-difenylotetrazoliowego (MTT). Jest to ¿ó³ta, roz-

puszczalna w wodzie sól, która przez metabolizuj¹ce
komórki (HEp-2) konwertowana jest do nierozpusz-
czalnego farmazanu o barwie purpurowej. Obecno�æ
toksyny upo�ledza tê konwersjê.

Kawamura-Sato i wsp. (24) opracowali metodê
oznaczania cereulidyny, w której wykorzystali zjawis-
ko hamowania przez cereulidynê procesu oddychania
w mitochondriach komórek w¹trobowych szczura
(brak zmniejszania siê stê¿enia tlenu w �rodowisku).
Zale¿no�æ pomiêdzy szybko�ci¹ zu¿ycia tlenu i stê¿e-
niem cereulidyny pozwala na ilo�ciowe oznaczenie
toksyny wymiotnej. Minimalne stê¿enie toksyny po-
woduj¹ce zahamowanie procesu oddychania w mito-
chondriach wynosi 50 ng/cm3.

Dopiero kilka lat temu uda³o siê zidentyfikowaæ frag-
ment DNA odpowiadaj¹cy za tworzenie enzymu syn-
tetazy cereulidyny (gen ces) (12, 13), co pozwoli³o
opracowaæ primery s³u¿¹ce do identyfikacji szczepów
toksynotwórczych metod¹ PCR.

Zawarto�æ cereulidyny mo¿e byæ tak¿e okre�lana
z zastosowaniem chromatografii cieczowej i spektro-
skopii masowej z pu³apk¹ jonow¹ w oparciu o specy-
ficzne dla cereulidyny jony o m/z: 1153,8 (addukt H+),
1170,0 (addukt NH

4
), 1176,0 (addukt Na+), 1191,7

(addukt K+). Próg wykrywalno�ci tej metody wynosi
0,2 mg cereulidyny na 1 mg biomasy komórkowej (17).
Stosowano j¹ do okre�lenia optymalnych warunków
tworzenia cereulidyny oraz do okre�lenia zjadliwo�ci
szczepów wyizolowanych z próbek ¿ywno�ci oraz
przypadków zatruæ pokarmowych (6, 17, 30).

Pomimo niebezpieczeñstwa wystêpowania zatruæ
wymiotnych wywo³ywanych przez cereulidynê, w Pol-
sce nie prowadzi siê ¿adnych statystyk odno�nie do
tego typu zachorowañ. Na �wiecie problem ten ju¿ od
lat jest obserwowany i prowadzone s¹ dzia³ania w kie-
runku ograniczenia liczby zatruæ typu wymiotnego
wywo³anych przez Bacillus cereus.
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