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botulismus, i, m. botulotoxíny 

botu I ism us, i, m. -'Jbolulizm us. 

botu lizm us - syn. allantiasis, akút. otrava -'JbOlu/oloxínom. 
V Európe prevláda typ 8; ochorenie typom E sa pozorovalo 
pri otrave rybacími konzervami v Sev. Amerike. Rozozná
va sa alimentáma, ranová a dojčenská forma b. 

Cl bOlu/inum sa nachádza v GIT zvierat, napr. rýb a člo
veka. Vylučuje sa stolicou a dlho sa udržujú vo forme 
spór v pôde , na zelenine, kontaminovaných potravinách, 
príp. na nedostatočne vypratých črevách. Klostrídie za 
anaeróbnych podmienok produkujú neurotoxín -'JbOIU
IOlo,ún , napr. pri nesprávnom konzervovaní v potravi
nách kontaminovaných klostrídiami, ako sú mäsové a ze
leninové konzervy. med, klobása, šunka, paštéty, rybie 
mäso a i. potraviny , údené, nasol,ené ai. inak spracované. 
Otrava vzniká po požití neprevarených kontaminova
n)'ch potravín. Obsah konzervy máva zmenenú vôňu 
a chuť a pri kontaminácii inými mikróbmi sa v nej 
hromadí pod tlakom plyn, kt. vydúva jej dno ("bom
báž" ) 

Botulotoxín sa po resorpci i z G IT dostáva krvou aL lymfou 
a pp. aj nervovou cestou na synapsie a nervovosvalové 
platničky . Inhibuje uvoľňovanie acetyJchoJínu a vyvoláva 
blokádu prenosu impulzov synapsiami a paralýzu. Pri 
ranovom b. sa toxín tvorí v infikovanej rane. 

Klin obraz- inkubačné obdobie je 6-72 h, po požití 
väčšieho množstva klostrídií kratšie, zriedka 2 týžd. Ocho
renie začína príznakm i zo strany GIT, ako je vracan ie, 
hnačka, príp. horúčka, najmä po požití potravy kontam ino
vancj aj inými mikroorganizmami a toxínmi. 

Djdg - otrava atropínom, otrava hubami, metylalkoholom, 
encefalitída, difterické obrny, poliomyelitída a i. ochorenie 
nervového systému. . 

lh. - pacienta treba okamžite hospitalizovať na jednotke 
intenzívnej starostlivosti, vykonať včas výplach ž3llúdka a 
vyprázdniť črevá (ricínový olej, karlovarská sol', vysoký 
výplach čriev s mydlovou vodou). Podáva sa antitoxické 
polyvalentné sérum (50-100 1111, príp . S obsahom 10 000 j. 
anti-A , 5000 j. anti-B a 2500 j. anti-E) denne i. m. 
a duodenálnou sondou a klyzmou do hrubého čreva až do 
20. d po požití toxínu. Pri známom type antigénu sa podáva 
monovalentné sérulll . Pri ťažkej intoxikácii je účinná vý
menná transfúzia a hemoperfúzia (hemodialýza je neúčin
ná, pretože botulotoxín má vysokú Mr). Na väzbu toxínu 
sa môže použiť aj rozL nízkolllolekL!lového polyvinylpy
rolidónu (Periston N a i.). Svalová slabosť sa dá ovplyv
niť podaním gvanidínhydroch loridu (35-50 mg/kg/d) 
a pri mierne prebiehajúcom ochorení podávaním strych
nínu v stúpajúcich s. c. dávkach aždo 20 mg/d. Pri poruche 
prehÍtania treba pacienta resuscitovať. S obrnou dýchania 
treba rátať pri otrave antigénom typu B a pri triáde ptóza + 
mydriáza + paréza m. rectus abdominis. V [)'chto prípa
doch je indikovaná tí3chetóm ia. Letalita ochorenia sa po
hybuje medzi 15-75 %. Profylaxia očkovaním toxoidom 
je možná, ale v praxi sa nerobí. 

Dojčenský b. - vzniká po kolonizácii a rozmnožení CI. 
bOlulinum v čreve dojčiat. Prejavuje sa najmä zápchou so 
zníženým tonusom aná/nych sfinkterov, poruchou prehÍta
nia s hromadením slín, bezmocným pokrikovaním a vy

miznutím cicacieho reflexu, celkovou slabosťou, ochab
nutosťou, bezvládnym postavením hlavy, bezv)/raznou 
tvárou, ptózou mihalnice a celkovou slabosťou. Pomocou 
EMG sa dajú zisťiť zmeny akčného potenciálu motorickej 
jednotky. 

Nekrotizujúca enterokolitída novorodencov, S)'I1 . spontánna 
perforácia čriev s peritonitídou je vyvolaná CI. botulinwIl, 
Ps. aer1lginosa, K/ebsiella, E. coli a salmonelózam i. Po
stihuje najmä novorodencov nedonosených, s vrodeným i 
srdcovými chybami s cyanózou a i. predispozičnými fak
tormi. Klin. sa prejavuje ischemick)'mi zmenami vob
lasti ilea a i. častiach tenkého a hrubého čreva S meteo
rizmom , vracaním a vodnatými stolicami s primesoukrvi. 
Th.: dôležité je zvládnutie šoku a v prípade potreby re
sekcia čreva. ATB podl'a citlivosti; -'Jk/oslrídio\lé infek
cie. 

botulotoxíny - 8T, prirodzené termo labilné neurotoxíny 
produkované -'JC/oslridium bOlulinlll11, kt. u človeka vy
volávajú -'JbOIll/izfI1us. Používajú sa aj v th. lokálnych 
svalových spazmov a extrapyramidových dystónií. Pozná
me 7 antigénne odlišných typov 8T (A, B, C, D, E, Fa G), 
pre človeka sú toxické typy A, 8 a E, zriedka aj typ F. 8T 
sa vyskytujú vo forme tzv. toxín-komplexov, zlúč. vľastné
ho neurotoxínu, tzv. koproteínu (napr. súčasľou toxín
komplexu BT A je hemaglutinín). Niekt. koproteín)' pp. 
chránia viastný neurotoxín pred agresívnym prostredím 
GIT, a tým umožňujú jeho vstrebanie a vlastný toxick>/ 
účinok pri perorálnom podaní. S v)/nimkou toxínu G sa 
všetky BT syntetizovali. Sú to polypeptidy s Mr 140 000 až 
170000. 

BT blokujú uvoJ'ňovania acerylciloHnu l1a presynaptickej 
membráne nervosvalovej platničky. Účinok BT má tri 
fázy: 1. väzba BT na špecifický receptor na presynaptickej 
membráne pp. prostredníctvom ťažkého reťazca BT; 2. ak
tívny transport BT cez presynaptickú membránu, pp. endo
cytózou; 3. ireverzibilná blokáda spätného vychytávania 
acetykholínu z plazmy do synaptickich mechúrikov, pp. 
interferenciou BT s miestnym vápnikom. BT b'lokuje aj 
splynutie synaptick)'ch mechúrikov priamym účinkom na 
vezikulárny proteín al. zložky cytoskeletonu. Procesom 
pučania však môžu vznikať z presynaptick)'ch axónov 
nové nervosvalové platničky (tzv. sprouting). Tým sa vy
svetruje dočasný účinok BT. 

V th. sa používa BT typu A, kt. sa získava kultiváciou C 
botulinum v anaeróbnom prostredí počas 72 h s následnou 
izoláciou a purifikáciou BT. Aktivita BT sa udáva v myších 
jednotkách (1 j. = LD50 v skupine myších samičiek kmeňa 
Swiss-Webster s hmotnosťou 18-20 g). 

Indikácie -l. torticollis spastica - BT sa injikuje obyčajne 
do dvoch agonistických svalov, naj aktívnejšie sa pod iC!"::l
júcicb na vzniku toricollis v danom smere (najčastejšie do 
m, sternocleoidomastoideus a m. splenius capitis al. m. 
trapezius). Presné miesto vpichu sa určí klin. vyšetrením, 
príp. elektromyografiou. Novšie sa používa dutá ihlová 
elektróda, kt. umožňuje aplikáciu BT priamo do miesta 
registrácie EMG. Zlepšenie sa uvádza v 50-90 %; 2. ble
farosmazmus - BT sa aplikuje do mihalníc k m. orbicularis 
oculi, 3-4 vpichmi, v celkovej dávke asi 120 j. na oko. 
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botulotoxinum, i, n. boutonneuse fever 

Zlepšenie sa uvádza v 70-100 %. ÚNnok BT nastupuje asi 
za 2-3 h, maximum dosahuje po 2 týžd. a trvá 9-12 týžd.; 
3. oromandibulárne dyslónie; 4. laryngeálne dyslónie 
spastického, adduktorového typu - BT sa ap likuje loká I
ne; účinok sa dostavuje s oneskorením 4-14 d, pretrvá
val 3-4 mes.; 5. iné fokálne dystónie (pisárske kŕče, 

(ol)mgeá/ne podnebné, rektálne dys/ónie, pisárske kŕče) ; 

6. hemispasmus facialis; 7. slrabizmus: vhodnejší je ch ir. 
zákrok, v prípade jeho kontraindikácie je však th. BT 
metódou voľby; 8. spaslickosť pri rôznych neurol. chore
niach : lokálna aplikácia BT sa osvedčila pri scleros is mul
tiplex s ťažkými spazmami adduktorov na dolných 
končatinách. BT sa aplikuje aj pri /remore a epilepsia 
pari ia/is con/inua. 

Nežiaduce lÍc'inky - sú pomerne časté, ale obvykle mierne 
a prechodné. Sú to väčšinou lokál ne bolesti v mieste apli
kácie, príp. okolitých svaloch. Pri aplikácii do orofaciálnej 
al. k.rčnej oblasti sa môže zjaviť dysfágia. dysfónia, cha
bosť šije a únava. Po opakovaný'ch vyšších dávkach sa 
môžu zriedka utvoriť proti BT proti látky s následnou re
fraktérnosťou na th. 

Kontraindikácie - detský vek, gravidita a laktácia; opa
trnosť sa odporúča u pacientov s poruchou transm isie 
(myasthenia gravis, Lambertov-Eatonov sy.), koagu
lopatiami a pacientov liečených blokátormi nervosvalo
vého prenosu. 

botuloitoxinum, i, n. ~botll/otoxíl7. 

Boudinov-Barbizetov-Labetov syndróm ( 1954) - sy. epi
lepticko-endok.rinného diencefal ického pôvodu. 

bouffée délirante - [Magnan, 1835-1916] spontánna epi
zóda akút. schizofrénie s delíriami , príp. halucináciami. 
Začiatok je obyčaj ne náhly, zriedka pozvoľný, po krátkej 
fáze prekvapenosti, nepokoja. Pacient si náhle uvedomuje 
novosť situác ie, svet sa zmenil, sám je predmetom machi
nácií. Zjavuje sa megalomanický, mystický al. perzekučllÝ 
blud, kt. téma sa mení. Prítomná je agitovanosť, niekedy 
teatrálnosť, fúgy , odmietanie jedla. Orientácia nie.ie poru
šená, abšak prežívanie je povrchné a prítomnn)' je vždy istý 
stupeň oneirizm u (oneiroidné vedomie). Prevláda depresia, 
úzkosť, niekedy euforická excitovanosť. Priebeh býva 
priaznivý, záchvat po niekol'kých d al. t)/žd. ustupuje, býva 
naň úplná al. čiastočná amnäia, al. si nai'i pacient spomína 
ako na sen s obavami pred novým i stavmi. Niekedy ostáva 
reziduálny blud, nastáva systemizácia a prechod do schi
zofrénie. 

bougie ~bužia. 

Bouchard, Henri Désire Abel- (1833-1899) franc. patol. 
anatóm pôsobiaci v Nancy a Bordeaux. Z početn)'ch pub
likácií sú pozoruhodné Essai sur les gaines synovia/es 
tendineuses di pied (1856), Du tissu connec/ij (1866), 
Nouveaux elements danatomie descriplive et d embry%
gie (spol u s Beauni sol11, 1862), Précis d analomíe descrip
tive el d emb/yologie (s Beaunisom, 1877). 

Bouchard, Charles Joseph - (1837-1915) parížsky le
ká r. Napísal viaceré práce, ako Recherches nouvelles 
sur la pe/lagre (1862), Étude sllr quelques points de la 
pathogénie des hémorrhagies cérébrales (1866), Ma
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ladies par ralenlissemenl de la nlllrilion (1882), Les C/U IO 

in/oxications ( 1866 ), Thérapeulique des ma/adies in
fectieuses ai. 

Bouchardova artróza - [Bouchard, Henri Désire Ahe!. 
1833-1899, franc. patol. anatóm pôsobiaci v Nanc y 
a Bordeaux] Bouchardove uzlíky, artrotické zmeny stred
ných článkov prstov s difúznym vretenovit)lm zdurenim 
prstov a sprievodnou synovitídou. Súčasne bývajú prítomn e 
~Heberdenove uzlíky. Dfdg. ~arlritis rheumatoides. 

Bouchetov-Gsellov syndróm - ak út. benígna leptospiróza 
dvojfázová horúčka, prvá fáza trvá asi 4 d, druhá 1- 2 d. 
Bolesti hlavy, meningizmus, mya1gie, konjunktivitída, 
bradykardia, sp lenomcgália, hypotenzia, dyspepsia, albu

. minúria, zrýchlená sedimentácia . Nález v mozgomiccho· 
vom moku je normálny; ~lept()spiróza. 

Bouchetova-Gsellova choroba ~leplospirÓza. 

Bouchutovo dýchanie - [Bouchul, Jean Antoine El/géne, 
1818- 1891, franc. lekár] dýchanie s predíženým exspí
riom , zisťuje sa pri bronchopneumónii detí. 

Bouchutova kanyla - [S o II chUl, Jean Antoine Eugéne. 
1818- 1891, franc . lekár] sada rúrok na intubáciu 1;lr n
gu. 

Boui!lardov synd róm - [Bouillard, Jean , 1796--188 1. 
franc. lekár] syll. morbus BOlliJlard, m. BOlliJlard-Sokolov
skij , endocarditis rheumatica, poJyarthritis rheum ati ca 
acu ta, rheumatismus acutus, febris rheumatica, morbus 
rheumaticlls ; starSí názov ~rellmatickei honíél.y. 

boui.llon -+bujón. 

Bouinov roztok - [Bouin, André, 1870-1962, tJ'ane. ana
tóm] rozt. používaný v histol.; pozostáva z roZ!. formalde
hydu, ľadovej kys. octovej a nasýteného roz!. tri nitro
fenolu (kys. pik.rová). 

Bourdonov test (1895) - psych . syn. Durchstreich-Test, test 
de ban'age, škriaCÍ test pozornosti pou ží\'an y v psycho
diagnostike; pôvodnú písmenkovú verziu (1902) dnes na
hradili rozmanité varianty. 

Bourgeryho väz - [Sourge/)', Marc Jean, J797 -- 1849, fi·anc. 
anatóm] ~/igamentum pop/ileum ob/iquull7. 

Bourneville, Désiré-Magloire - [1840-1909, parížsky 
neurológ, internista] zakladatel' časopisu Le progres s mé
dical, Revue photographique des hôpitaux de Paris , autor 
viacerých prác, ako sú Études du Ihermomélrie clin iqll f! 
dan.\' thémorrhagie cérébrale, Éludes cliniqu t el théra
peutiq1le sur les ma/Cldies du systéme nerVéUX (1873), 
Recherches cliniques et thérapeutiqu es sur t epilepsie el 
t hyslerie (1872-75) , Mal1ue/ des injccliol1s SOlls-C1l/anées . 
(1883) , Manue/ des aUlopsies (1885) . 

Bournevilleov synd róm ~Bournevil!eov-p,.ingleho sy. 

Bournevilleov-Pringleho syndróm - [Bourneville , Dési
ré-Mag/oire, 1840-1909, franc. nel\rológ; Pringle, John 

1., 1855-1922, angl. dermatológ] ~Iuberózna skleróza. 

boutonneuse fever - [franc. bouI0I7I1eux pupencovitý, pu
chierkovitý] ~riketsiózy. 


