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:: Η αλλαντίαση από εισπνοή 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA254504 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αλλαντίαση από εισπνοή είναι μια μορφή αλλαντίασης που οφείλεται σε ανθρώπινη 

δραστηριότητα (βλ. τον όρο αυτό).Πρόκειται για μία σπάνια, επίκτητη ασθένεια της νευρομυϊκής 

σύναψης με κατιούσα χαλαρή παράλυση που προκαλείται από νευροτοξίνες botulinum (BoNTs). 

Η επίπτωση είναι άγνωστη. Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί περίπου 10 περιπτώσεις σε όλο τον 

κόσμο. Οι κλινικές εκδηλώσεις είναι παρόμοιες με άλλες μορφές αλλαντίασης, με συμμετρική 

παράλυση των κρανιακών νεύρων η οποία ακολουθείται από κατιούσα, συμμετρική χαλαρή 

παράλυση των γραμμωτών μυών, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε αναπνευστική ανεπάρκεια και 

θάνατο. Η νόσος προκύπτει από τυχαία ή σκόπιμη απελευθέρωση BoNTs με αεροζόλ. Μετά την 

εισπνοή, η τοξίνη απορροφάται στην κυκλοφορία του αίματος και μεταφέρεται σε όλο το σώμα, 

προκαλώντας τις τυπικές εκδηλώσεις της αλλαντίασης. Ο χρόνος μέχρι την εδήλωση της 

αλλαντίασης εισπνοής δεν μπορεί να υπολογισθεί με βεβαιότητα, καθώς είναι γνωστές λίγες 

περιπτώσεις ή λόγω επανειλημμένης έκθεσης των πασχόντων. Τυχαίες περιπτώσεις 

αναφέρθηκαν αρχικά σε τρείς εργαζόμενους σε εργαστήρια και πιο πρόσφατα σε χρήστες 

παράνομων ναρκωτικών μετά την ενδορρινική χρήση κοκαΐνης,είτε μέσω ιγμορίτιδας και 

πιθανού αποικισμού των παραρρινίων κόλπων και τοξικογένεση, είτε μέσω άμεσης 

απορρόφησης από το ρινικό βλεννογόνο από προσχηματισμένες τοξίνες που περιέχονταν σε 

μολυσμένη κοκαΐνη. Η σκόπιμη διάδοση των BoNTs με αεροζόλ θα μπορούσε να οδηγήσει  

στην ταυτόχρονη  εκδήλωση αλλαντίασης εισπνοής σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων με ένα 

κοινό γεωγραφικό παρανομαστή, αλλά χωρίς κοινή διατροφική έκθεση και, ενδεχομένως, με 

αλλαντική τοξίνη ασυνήθιστου τύπου (π.χ. τύπου C, D, F, G ). Όλες οι περιπτώσεις αλλαντίασης 

πρέπει να αναφέρονται στην αρμόδια κρατική υπηρεσία. 
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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. 


