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:: Η εντερική αλλαντίαση 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA178481 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εντερική 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 νευροτοξίνες botulinum (BoNTs), και 

οφείλεται στην εντερική αποίκιση από <i> Clostridium botulinum </ i> που οδηγεί σε 

τοξική λοίμωξη και τοξιναιμία. Η νόσος προσβάλλει βρέφη (βρεφική αλλαντίαση; δείτε 

αυτόν τον όρο) και πολύ σπάνια ενήλικες (εντερική αλλαντίασης ενήλικων; δείτε 

αυτόν τον όρο). Η επίπτωση της εντερικής αλλαντίασης είναι άγνωστη. Μέχρι 

στιγμής, έχουν αναφερθεί σχεδόν 3.400 περιπτώσεις παγκοσμίως, κυρίως  βρέφη 

(περίπου 3.350 περιπτώσεις έναντι 20 περιπτώσεων ενηλίκων). Οι κλινικές 

εκδηλώσεις είναι παρόμοιες με άλλες μορφές αλλαντίασης, ιδίως εκείνες της 

τροφιμογενούς αλλαντίασης (βλ. τον όρο αυτό), εκτός από την απουσία 

γαστρεντερικών συμπτωμάτων (ναυτία, έμετος και διάρροια). Η νόσος προκαλείται 

από νευροτοξίνες αλλαντίασης (BoNTs), που παράγονται από το <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, που αποικίζουν προσωρινά τον 

εντερικό σωλήνα. Ο αποικισμός σε ενήλικες συνδέεται γενικά με ανατομικές 

ανωμαλίες του γαστρεντερικού σωλήνα ή αλλοίωση της προστατευτικής ενδογενούς 

μικροχλωρίδας από αντιβιοτικά ευρέως φάσματος μετά από φλεγμονώδη εντερική 

νόσο ή χειρουργική επέμβαση. Ο αποικισμός σε βρέφη πιστεύεται ότι συμβαίνει 

επειδή η κανονική ανταγωνιστική μικροχλωρίδα δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα πλήρως. 

Μετά την βλάστηση των σπορίων και την τοξινογένεση, η τοξίνη απορροφάται στην 

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

εκδηλώσεις της αλλαντίασης. 
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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. 


