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:: Η βρεφική αλλαντίαση 
 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA178478 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η βρεφική αλλαντίαση είναι μια σπάνια μορφή αλλαντίασης (βλ. τον όρο αυτό).Πρόκειται για  μία 

σπάνια, επίκτητη ασθένεια της νευρομυϊκής σύναψης  με κατιούσα χαλαρή παράλυση που 

προκαλείται από τις νευροτοξίνες botulinum (BoNTs), και οφείλεται στον  αποικισμό του εντέρου 

από <i> Clostridium botulinum </ i> που  οδηγεί σε τοξιναιμία. Η ακριβής επίπτωση είναι 

άγνωστη. Μέχρι σήμερα, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 3.350 περιπτώσεις βρεφικής 

αλλαντίασης παγκοσμίως, με εξαίρεση την Αφρική, και είναι η συχνότερη μορφή αλλαντίασης 

στις ΗΠΑ και την Αργεντινή. Η νόσος προσβάλλει τα βρέφη ηλικίας μεταξύ 1 και 52 εβδομάδων. 

Η επώαση υπολογίζεται μεταξύ 3 και 30 ημέρών από τη στιγμή της έκθεσης στα σπόρια, αν και 

σε μια περίπτωση εμφανίστηκαν συμπτώματα μετά από 38 ώρες. Οι κλινικές εκδηλώσεις είναι 

παρόμοιες με άλλες μορφές αλλαντίασης (συμμετρική παράλυση των κρανιακών νεύρων, την 

οποία ακολουθεί  συμμετρική κατιούσα, χαλαρή, κινητική παράλυση) αλλά η βρεφική αλλαντίαση 

χαρακτηρίζεται από υποτονία, δυσκοιλιότητα, αδυναμία θηλασμού και κατάποσης, αδύναμο 

κλάμα, πτώση και ανεπαρκή στήρηξη της κεφαλής. Δεν παρατηρείται πυρετός. Η έναρξη είναι 

υποξεία έως οξεία και η ασθένεια μπορεί να εξελιχθεί σε γενικευμένη υποτονία (''floppy babies'') 

και αναπνευστική ανεπάρκεια. Κάποιες περιπτώσεις συνδρόμου αιφνίδιου βρεφικού θανάτου 

(SIDS) έχουν σχετιστεί με την αλλαντίαση νηπίων. Έχει επίσης αναφερθεί  αρχική εκδήλωση 

που μιμείται την οξεία χειρουργική κοιλία. Η ασθένεια οφείλεται σε προσωρινό εντερικό 

αποικισμό από σπόρια του <i> C. botulinum </ i> τύπου Α, Β, Ε, ή πολύ σπάνια από 

νευροτοξικά στελέχη του <i> C. baratii </ i> τύπου F και του <i> C. butyricum </ i> τύπου Ε και 

την παραγωγή τοξινών <i> in situ </ i>. Τα σπόρια μπορούν να φτάσουν ως την εντερική οδό με 

την εισπνοή, ή μέσω της τροφής. Η περιβαλλοντική σκόνη και το μέλι έχουν αναγνωριστεί ως 

μέσα διάδοσης των σπορίων. Ο εντερικός αποικισμό από <i> Clostridia </ i> πιστεύεται ότι 

συμβαίνει επειδή η φυσιολογική ανταγωνιστική μικροχλωρίδα δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα 

πλήρως στα βρέφη. Μετά την βλάστηση των σπορίων και την παραγωγή τοξινών, το ΒοΝΤ 

απορροφάται στην κυκλοφορία του αίματος και μεταφέρεται σε όλο το σώμα, προκαλώντας τις 

τυπικές εκδηλώσεις της αλλαντίασης. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα; Την  εικόνα του 

ηλεκτρομυογραφήματος (EMG) χαρακτηρίζεται από σύντομα, μικρά, άφθονα δυναμικά ενέργειας  

της κινητικής μονάδας (BSAPs). Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την ανίχνευση των BoNTs στα 

κόπρανα ή στον ορό ή, πιο συχνά, με απομόνωση των κλωστειδίων <i> Clostridia </ i> που 

παράγουν ΒοΝΤ στα κόπρανα. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει: σηψαιμία, αφυδάτωση, 

ηλεκτρολυτικές διαταραχές, τη δηλητηρίαση και την εγκεφαλίτιδα; επίσης τις μεταβολικές 

διαταραχές, τις μυοπάθειες, το σύνδρομο Guillain-Barré (σύνδρομο Miller-Fisher), τη βρεφική 

νωτιαία μυϊκή ατροφία (SMA1), τα συγγενή σύνδρομα μυασθένειας και την πολιομυελίτιδα (δείτε 

αυτούς τους όρους ). Η αντιμετώπιση  συνίσταται  κυρίως στην υποστηρικτική φροντίδα, όπως 

αναπνευστική και διατροφική υποστήριξη, σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Η θεραπεία 

αντιτοξίνης με ανθρώπινη αλλαντική ανοσοσφαιρίνη (BIG-IV, αντι Α, Β) είναι διαθέσιμη για 

βρέφη. Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά και δεν συνιστώνται, δεδομένου ότι μπορεί να 
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οδηγήσουν σε λύση των βλαστικών κυττάρων των κλωστριδίων που παράγουν ΒοΝΤ, 

αυξάνοντας την ποσότητα της ελεύθερης τοξίνης. Οι επιπλοκές περιλαμβάνουν αναπνευστική 

ανακοπή με αποτέλεσμα υποξική εγκεφαλοπάθεια και μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη ή 

θάνατο, καρδιακή ανακοπή, σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης  με 

υπονατριαιμία, υπο-ωσμωτικότητα ορού και υπερ-ωσμωτικότητα ούρων και οξεία μέση ωτίτιδα 

που σχετίζεται με δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας. Η πρόγνωση είναι καλή όταν 

απουσιάζουν επιπλοκές και, στην κατάλληλη μονάδα εντατικής θεραπείας, το ποσοστό 

επιβίωσης είναι σχεδόν 100% με ή χωρίς θεραπεία αντιτοξίνης. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 


