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:: Η τροφιμογενής αλλαντίαση 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA228371 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η τροφιμογενής αλλαντίαση είναι η πιο κοινή μορφή αλλαντίασης (βλ. τον όρο αυτό), μια σπάνια, 

επίκτητη ασθένεια της νευρομυϊκής σύναψης με κατιούσα χαλαρή παράλυση που προκαλείται 

από νευροτοξίνες botulinum (BoNTs). Προκαλείται από την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων 

που περιέχουν BoNTs. Η επίπτωση είναι άγνωστη. Η ετήσια επίπτωση στην Ευρώπη είναι 

1/900.000 έως 1/500.000. Μέχρι σήμερα, έχουν αναφερθεί παγκοσμίως περίπου 40.000 

περιπτώσεις. Σε ενήλικες τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά κανόνα εντός 12 έως 36-48 ώρες 

(εύρος: 6 ώρες-15 ημέρες) μετά την λήψη των μολυσμένων τροφίμων. Η νόσος χαρακτηρίζεται 

από οξεία ή υποξεία, απύρετη, συμμετρική παράλυση κρανιακών νεύρων, που ακολουθείται από 

χαλαρή συμμετρική κατιούσα, χαλαρή  κινητική παράλυση. Τα γαστρεντερικά συμπτώματα όπως 

ναυτία, κοιλιακό άλγος, έμετος και διάρροια μπορεί να προηγούνται των νευρολογικών. Στις 

σοβαρές μορφές, η παράλυση αφορά το λαιμό, τους ώμους και εγγύς μύες, και ακολουθείται 

από συμμετοχή  των  άπω μυών των άνω άκρων , του διαφράγματος και του αναπνευστικού 

συστήματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική ανακοπή ή ανεπάρκεια. Το 

αισθητήριο σύστημα και οι νοητικές λειτουργίες παραμένουν ανεπηρέαστες. Η ταχύτητα της 

εμφάνισης και η σοβαρότητα της ασθένειας εξαρτάται από την ποσότητα και τον τύπο των 

τροφικών BoNTs. Η ασθένεια προκαλείται από την κατανάλωση τροφών που διατηρούνται στο 

σπίτι (σπιτικά ή παραδοσιακά κονσερβοποιημένα τρόφιμα, ζαμπόν, προϊόντων χοιρινού 

κρέατος, λαχανικά, κλπ.) που έχουν μολυνθεί από <i> Clostridia </ i>που παράγουν ΒοΝΤ. Η 

μόλυνση προκύπτει από την ανάπτυξη και την παραγωγή τοξινών σε τρόφιμα που δρούν  ως  

αναερόβιο μέσο, σε pH ≥ 4,5, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και ζάχαρη, και αποθηκεύονται σε 

≥ 3οC. Από τα επτά είδη BoNTs (AG), οι τύποι Α, Β, Ε και σπανιότερα ο F, συνδέονται με την 

τροφιμογενη αλλαντίαση. Οι μικροοργανισμοί που εμπλέκονται είναι το <i> Clostridium botulinum 

</ i> ή, πολύ σπάνια νευροτοξικά στελέχη του <i> C. butyricum </ i> και του <i> C. baratii </ i>. 

Μετά την κατάποση και την απορρόφηση, τα BoNTs μεταφερονται μέσω του συστήματος του 

αίματος και του λεμφικού συστήματος και φτάνουν στις νευρομυϊκές συνάψεις. Η διάγνωση είναι 

ουσιαστικά κλινική στο πρώτο στάδιο, βασίζεται στην κλινική υποψία και το ιστορικό διατροφής  

τις προηγούμενες 2-5 ημέρες  που λαμβάνεται από τον ασθενή. Η λήψη ενός υπόπτου 

τροφίμου, η απουσία πυρετού και τα γαστρεντερικά συμπτώματα θεωρούνται τυπικά της 

τροφιμογενούς αλλαντίασης. Η επιβεβαίωση βασίζεται στην ανίχνευση ΒοΝΤ σε: ορό, κόπρανα, 

εμετό, γαστρικό υγρό και ύποπτα δείγματα τροφίμων. Η ανίχνευση της αλλαντικής τοξίνης που 

παράγεται από <i> Clostridia </ i> σε καλλιέργειες κοπράνων ενός ασθενή που παρουσιάζει 

χαρακτηριστική συμπτωματολογία είναι γενικά επαρκής  για την εργαστηριακή διάγνωση. Η 

διαφορική διάγνωση της τροφιμογενούς αλλαντίασης περιλαμβάνει τη βαριά μυασθένεια, τα 

σύνδρομα Guillain-Barré και Miller-Fisher, το σύνδρομο Lambert-Eaton και, επιπλέον, την 

εντερική και τραυματική αλλαντίαση (δείτε αυτούς τους όρους). Η θεραπεία με αντιτοξίνη είναι 

αποτελεσματική όταν χορηγείται κατά την έναρξη των συμπτωμάτων. Η θεραπεία αντιτοξίνης θα 

πρέπει να συνδυαζεται με υποστηρικτική φροντίδα σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Στην 

Ευρώπη, το σκεύασμα που διατίθεται σήμερα για τους ενήλικες είναι τρισθενές (αντι Α, Β, Ε). 
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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 πρόληψη βασίζεται στην τήρηση 

των κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής για την παρασκευή και την αποθήκευση των 

τροφίμων με σκοπό την καταστροφή των σπορίων, έτσι ώστε να αποτραπεί εη βλάστηση των 

σπορίων ή / και η παραγωγή τοξινών. Η έγκαιρη κοινοποίηση προς τις αρχές δημόσιας υγείας 

των ύποπτων περιπτώσεων μπορεί να αποτρέψει την περαιτέρω  κατανάλωση ενός 

μολυσμένου προϊόντος διατροφής το οποίο είτε  έχει διατηρηθεί στο σπίτι ή είτε προέρχεται από 

το εμπόριο. Η τροφιμογενής αλλαντίαση φέρει ένα συνολικό παγκόσμιο ποσοστό θνησιμότητας 

της τάξης του 5-10% (στις ΗΠΑ 3-5%). Η πρόγνωση ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα της 

προσλαμβανόμενης τοξίνης και την ταχύτητα της ιατρικής βοήθειας. Με την έγκαιρη, κατάλληλη 

θεραπεία, η πρόγνωση είναι γενικά καλή και δεν παρατηρούνται μακροχρόνιες επιπλοκές. 

Επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων των 

νοσοκομειακών ανεπιθύμητων συμβάντων και της αναπνευστικής ανεπάρκειας. 

 

 

 Ειδικός εμπειρογνώμων:  

o Δρ.: Lucia FENICIA 

 

 

 

 Μετάφραση – Επιμέλεια:  

o Σοφία Ντούζγου, MD. Ειδική κλινική Γενετίστρια – Δυσμορφολόγος  

o Ελένη Μιχελακάκη, PhD. Εθνική Συντονίστρια του Ελληνικού Orphanet  

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2011  

 Μετάφραση: Σεπτέμβριος 2013  

 

 

 

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. 


