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:: Η εντερική αλλαντίαση των ενηλίκων 
 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA178487 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εντερική αλλαντίαση των ενηλίκων είναι μια πολύ σπάνια μορφή αλλαντίασης (βλ. τον όρο 

αυτό), μια 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> η οποία οδηγεί σε τοξιναιμία. Η ακριβής συχνότητα 

είναι άγνωστη. Μέχρι σήμερα, έχουν αναφερθεί περίπου 20 περιστατικά. Η νόσος προσβάλλει 

ενήλικες και μεγαλύτερα παιδιά. Οι κλινικές εκδηλώσεις είναι παρόμοιες με άλλες μορφές 

αλλαντίασης (συμμετρική, χαλαρή παράλυση των κρανιακών νεύρων, που ακολουθείται από 

συμμετρική κατιούσα, χαλαρή, κινητική παράλυση). Σε σύγκριση με την τροφική αλλαντίαση (βλ. 

τον όρο αυτό), η έναρξη είναι συνήθως βαθμιαία και λιγότερο δραματική. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, έχει αναφερθεί διάρροια λόγω συν-λοίμωξης από <i> C. difficile </ i>. Η ασθένεια 

προκύπτει από την παρατεταμένη εντερική απορρόφηση μικρών ποσοτήτων BoNTs που 

παράγονται <i> in situ </ i> από το <i> C. botulinum </ i> τύπου Α και Β, ή σπάνια από το <i> 

C.botulinum </ i> τύπου C (μία περίπτωση) ή από τα νευροτοξικά στελέχη του <i> C. baratii </ i> 

τύπου F ή του <i> C. butyricum <i> τύπου Ε, που αποικίζουν προσωρινά τον εντερικό σωλήνα. 

Ο αποικισμός 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. Μερικοί ασθενείς οι οποίοι 

υποβλήθηκαν σε λαπαροσκόπιση λόγω υποψίας σκωληκοειδίτιδας εμφάνισαν επιδείνωση της 

παράλυσης πιθανόν λόγω της μετεγχειρητικής αντιβιοτικής θεραπείας. Η παρουσία 

εκκολπώματος Meckel μπορεί να είναι ένας προδιαθεσικός παράγοντας για τον αποικισμό του 

εντέρου από το <i> C. butyricum </ i>. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα. Η επιβεβαίωση 

της διάγνωσης βασίζεται στην ανίχνευση των BoNTs στον ορό και στα κόπρανα. Επιπλέον, 

μπορεί να γίνει εξέταση κοπράνων για κλωστρίδια που παράγουν <i> BοΝΤ </ i>. Σε ασθενείς με 

σποραδική αλλαντίαση και μη- γνωστό τραύμα ή έκθεση σε μολυσμένη τροφή η διάγνωση 

πραγματοποιείται επίσης με επιβεβαίωση της παρατεταμένης αποβολής των μικροοργανισμών 

και των τοξινών στα κόπρανα, Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τη βαριά μυασθένεια, το 

σύνδρομο Guillain-Barre (σύνδρομο Miller Fisher), το σύνδρομο Lambert-Eaton και την 

τροφιμογενή και τραυματική αλλαντίαση (δείτε αυτούς τους όρους). Η θεραπεία με αντιτοξίνη θα 

πρέπει να συνδυάζεται με υποστηρικτική φροντίδα σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Η 

θεραπεία με αντιτοξίνη ιπποειδών για ενήλικες έχει ημιζωή 5-8 ημερών. Στην Ευρώπη, το 

σκεύασμα που διατίθεται σήμερα για τους ενήλικες είναι τρισθενές (αντι Α, Β, Ε). Ένα 

επτασθενές προϊόν (anti Α έως G) είναι επίσης διαθέσιμο. Στις ΗΠΑ, είναι διαθέσιμες μια 

δισθενής (αντι Α, Β) και μια μονοσθενής (αντι Ε) αντιτοξίνη. Η θεραπεία με αντιβιωτικά είναι 

αναποτελεσματική για τη δράση της τοξίνης και μπορεί να επιδεινώσει τον νευρομυϊκό 

αποκλεισμό, αλλά είναι χρήσιμη όταν εμφανίζονται δευτερογενείς λοιμώξεις. Στις σοβαρές 

μορφές, ο συνδυασμός αναπνευστικής ανεπάρκειας και παράλυσης μπορεί να απαιτήσουν 

αναπνευστική υποστήριξη για εβδομάδες, καθώς και εντατική φροντίδα. Όταν η θεραπεία 
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χορηγείται έγκαιρα και στην κατάλληλη μονάδα εντατικής θεραπείας, η πρόγνωση είναι γενικά 

καλή, δεν παρατηρούνται μακροπρόθεσμες ανεπιθύμητες επιπτώσεις και ο θάνατος από 

αναπνευστική ανεπάρκεια είναι εξαιρετικά σπάνιος. Επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν κατά τη 

διάρκεια της νοσηλείας συμπεριλαμβανομένων των ανεπιθύμητων, νοσοκομειακών λοιμώξεων. 
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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. 


