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Tab. 7.1. Onemocnení vyvolaná klostridii 

ToxinMikroorganismus Onemocnení Klinické príznaky 

Clostridium bolest, nekrotizující inlekce, a-toxin 
perfringens, typ A 

traumatická plynatá sneť 
poškození ledvin, šok, plyn ~-toxin 
ve tkáních 

nauzea, bolest bŕic ha, vodnatý enterotoxin 
prujem, lehký prubeh 

alimentární intoxikace 

bolest, nekrotizující infekce, a-toxin 
strevo vstupní branou, plyn 
ve tkáních 

C. septicum spontánní plynatá sneť 

krvavý prujem, per/orace stfeva ~-toxinC. perfringens, nekrotizující enterokolitida, 
typ C pigbel 

krvavý prujem, bolest v pravém a-toxin 
u neutropenických pacientu , 

C.septicum nekrotizující enterokolitida 
dolním kvadrantu, abdominální 

typhlitis distenze 

C. difficile vodnatý až krvavý prujem, toxin A (enterotoxin) 
kolitida 
pseudomembranózní 

toxin B (cytotoxin) leukocytóza 

C. tetani tetanus tCi)nické kreče , spastická paralýza ' tetanospasmin 

C. botulinum botulotoxiny A, B, E, F, G botulismus chabá paralýza 

C. perfringens, krvavý prujem, perlorace streva, I'.-toxin, ~-toxin 
typ CaD 

nekrotizující enteritida zvírat 
úhyn zvírat 

horcčkou. Laboratornč je vždy prokazována leu ko
cytóza (až SO OOO/ml'). li tčžkých prípadu docházÍ 
k silné dchydrataci, rozšírení tlu stého streva, k po
ruchúm elektrolytové rovnováhy a nekdy až k šoku 
a k perforaci streva. 

Pseudomembranózní ko litida, zejména Ll lehčích 

pfípadô , múže být také nozokomiťilní nákazou, klly 
klostridiová infekce se napr. prenese z bczpríznako
vého nosiče na jiného pacienta rukama či kontami
novanými predmety. 

Diagnóza se opírá o kultivační prukaz klostridií 
ze stul ice a o prLfkaz toxinu. Toxin B Ize zjistit cyto
patickým efektem na bunččných kulturách, toxin 
A spomocí metody ELISA. 

Léčba je založe na na perorálním p udáváni van
comycinu (4krát denne 250 mg). Jak o prevence re
cidiv kolitidy se doporučuje perorúlne smes živých 

laktobac ilú , popr. Saccharo~es bOllfardh po ne
kolik týdnú (Fektty, 1996) . Účinnou prevenci je ro
zumné použivání antibiotik a dezinťekce prosti'edky 
se sporicidním účinkem (napi'. na bázi g iutaralde
hydu či peroc tové kyseliny ). 

7.5. Botulotoxín 

Botulotoxin predstavuje skupin u 7 antigenne odliš
ných neurotoxi nt\ označovaných p[smeny A-G, které 
jsou produkovány sporulujíc ím mikroorganismem 
Closlridiwn bOlllLinul11. Jde o grampozitivní , pi'ísnč 
anaerobní pohyblivou tyčku, bežne se vyskytující 

v lrávicím ústrojí zvírat včetne ryb a v prírode (ze
jména v hnoj ené pLIde). Spóry C. bOlulinum snesou 
i nekolikahodinový var, botulotoxin je termolabilní, 
IOminutový var jej rozloží. 

Botulotoxi nj e lidove nazývá n klobúsovýmjedem. 
V nedostatečnč sterilizovaných masov)/ch . ze!enino
vých a ovucných konzervác h v anaerQbním prostre
dí múže dojít k pomnožcní C. bOlUfillum a k mas ivní 
produk ci botulotoxinu. Po požití takové potraviny 
dochúz í k onemocnení nazý va nému botulismus. 
Onemocnení lidí je vyvolúváno hlavne typy A, B, E, 
zrídka F a G. Typy CaD jsou patogenní pouze pro 
zvírata. Vedie tohoto alimentárního botulismu (food
borne butulism) je znúm kojenecký botulismus (in
fant bOlulism). což je intoxikace zpusobená absorpcí 
botulotoxinu vytvoreného v tfávicím ústrojí po ko
loni zac i apomnožení C. butulinum vc sti'evč, a ranný 
botuli smus (wound botulism), kdy doj de k tvorbe 
toxinu v infikované ránč. Prognóza kojeneckého 
a ranného botulismu je dobrá. 

Botulotoxiny j,SOll proteiny s molekulovou hmot
ností kolem ISO kDa. Molekula se skládá z tčžkého 
(H) a lehkého ľetezce (L) , které jsou navzájem spo
jeny disu!fidickým mu lkem. Nosi telem toxického 
účinku je L-fetézec zatímco H-retezec zpro ti'edk 
vává vazbu na specifické receptory v pre: ynaptické 
membráne (pocIle é rorypu botulotoxinu). Po absorp
ci z trúvicího ústroj í se dostává botulotoxin do krcv
ního reči šte a odtud až k perifcrním chulinergním 
synaps ím, na které se vúže, a blokuje tak uvolií.ovún í 
acetylc holinu z nervových zakonče ní. Tím dochází 
k vážnému narušení periferního cholinergního ner
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Tab. 7.2. Letáiní dávky (LDso) vybraných bakteriálních to
xinu a NPL pro laboratorní myši (intraperitoneálné) podle 
Eitzena et al. , 1998 

I 

Látka LDso (~g . kg-') 

Botulotoxin A 0,001 

Shigatoxin 0,002 
I 

Tetanospasmin 0,002 

Difterický toxin 0,10 

Clostridium perfringens toxiny 0,1-5,0 

VX 15,0 

Soman 64,0 

Sarin 100,0 

vového prenosu , což se projeví po inkubační dobé , 
nejčasteji po 18 až 36 h typickými klinickými prí
znaky. lnkubační doba muže však trvat pouze 2 h 
nebo až 8 dnu v závisl osti na velikosti infekční dáv
ky. První je posti ženo bulbární svalstvo, což se pro
jevuje mydriázou, diplopií, nemožností akomodace 
a svetloplachostí. Následují závrate (vyvolané hypo
tonií), suchost v ústech , svalová s labost až paralýza, 
poruchy polykání a reči, nauzea, zvracení, bolesti 
bficha. Horečka zpravidla nebývá. vedomí zustává 
trvale zachováno. Paralýl.a dýchacího sva lstva pak 
môže být pi'íčinou smrti. 

Botulotoxin patrí mezi nejobávanéjší potenciál ní 
biologické zbrane a v tomto prípadč je nutno počítat 
také s možným použitím ve forme aerosolu, pri níž 
se noxa dostává do lidského organismu dýchacími 
cestami. Co se týče jednotlivých sérotypú, nejvetší 
hrozbu predstavuje typ A, vyznačující se nejvyšší 
toxicitou. Botulotoxin A je nej s ilnejším známým 
bakteriálním jedem pro človčka. Jeho lelální dávka 
(LD50) se odhaduje na 1 ng ' kg- J Z pripojcné tabul• 

ky s letálními dávkami pro myš (intraperitoneálne) 
vyplývá, že botulotoxin A je LOO OOOkrál tox ičtejší 

než sarin (tab. 7.2.). 

Aerosol botulotoxinu vyvolává podobný klinický 
obraz, jaký je pozorován u alimentárních intoxikací , 
avšak paralytické symptomy se dostavují o nec o poz
deji. 

Po zprístupnení tajných archivú vyšlo najevo, že 
za druhé svetové války Československo, okupované 
nacistickým Nemeckem, a Velká Británie se uchýli 
Ily k nasazení biologické zbrane proti naci stickému 
pohlavárovi R. Heydri chovi v Praze. Na I.áklade po
žadavku britské tajné služby Vojenské výzkumné stre
disko v Portonu pripravilo speciálne upravené ruční 
protitankové granáty vzor 73 k zajištční akce Anthro
poid. Horní tretina granátu byla vyplnéna botu loto
xinem. Dva parašutisté, príslušníci zahraniční čes
koslove nské armády ve Velké Británii, Gabčík 

a Kubiš, použili tohoto granátu 27. kvetna 1942. 

Heydrichova poranení hrudníku a sleziny, zpusobe
ná úlomky granátu . nemusela být a priori smrtelná. 
Heydrich však 4. čcrv na 1942 núhle umírú s pfí zna
ky svedčícími o otrave botulotoxinem (Mobley, 
1995). 

V so uvis losti s vúlkou v Perském zálivu ( 1990 av 
199 I) se ukázalo, že Irák provádel výzkum pro ofen
zivní použití botulotoxinu , a dokonce mél pfiprave
nu i munici s jeho náplní. Príprava botulotoxinu je 
pomerne snadná a nevyžaduje náročnej š í prístrojo
vé vybavení. Hrozba jeho použití ve forme aeroso
lu, ale i pri terori st ických akcích s úmyslnou konta
minací potravin č i vody botulotoxinem je zcela 
reálná. Navíc jeho výroba muže být maskována tvr
zením, že jde o farmaceutické využití, neboť botu
lotoxin A múže být použit jako lék pro léčbu nčktc
rých kl'cčových neuromuskulárních poruch, jako je 
napr. blefarospasmus, hemiťac iální spasll1us, spas
tická tortikoli s (vad né držení hlavy) ap. VedIe tech
to indikací se v poslední dobe objevily také zprávy 
o jeho uplatnení v kosmetice, a to proti hlubokým 
vráskám na čele a v horní části obličeje. BotuJoto
xin toti ž svalový tonus oslabuje a tím sc povrch kMe 
vyrovnává. Pro léčebné účely se vyrábí kr)'stalický 
iyofilizovaný botulotoxin A s aktivitou udanou v me
zinárodníchjednotkách. Podává se injekčne v mÍStt2 

_ žádaného účinku (Letessier, 1999). 
, Co se týče diagnózy, detekce toxinu v séru nebo 
žaludečním obsahu je možnú (ELISA), avšak dosti 

, obtížná. Proto pokus na myši (s intraperitoneálním .-
podáním podezfeJého materiálu - séra, žaludečníh n 

obsahu) zustává nejduležitéjším testem. > 
Diferenciálne diagnosticky je treba pomýšlet i na 

jiné neuromuskulární poruchy (napr. myasthenia gra
vis, Guillainuv-Barrého syndrom ). Cerebrospinální 
mok je u botuli smu normál ní a paralýzy jsou syme
trické, což ho odlišuje od virových encefalomycli 
tid. Na druhé strane je treba botuli sm us od'lišit od 
otravy nervove paralytickými látkami (NPL). Zatím
co u otrav TPL se .'iekrece z dýchacího ústrojí zvy
šuje, u,..botul ismu se sng ujc (s liznice j sou suché). 
Ostatní znaky významné pro diľcrenciální diagnózu 
jsou shľlluty v tab.7.3 . Na rozdíl od otravy NPL, u níž 
je nadbytek acetylcholinu zpúsobený inhibicí acc
tylcholinesterázy, u botuli smll je nedostatek pfena
šeč u nervových impulsú v synapsíc h. Proto poclávcí

ní atropinu II botulisl11u nen í indikovúno. 
V rámci první pomoci se pokusíme urychlene 

vy volat zvr<lcc ní a provést výplach žaludku. TolO 

opatrení se lýkú predcvším alimentúrního botuli smu 
a mú nacleji na úspech, Je-Ii provedeno včas . 

Náhlá zástava dech u je nejzávažnčjší komplikací 
intoxikovaných. Proto posti žení musí být trval moni 
torováni, a včas je treba zahájit umčlou ventilac i 
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Tab. 7.3. Otravy NPL, botu lismus, diferenciálni diagnóza 

NPL Botulismus 

Doba vzniku príznaku v minutách za 12-48 h 

Nervové priznaky kieče, zmatenost postupná paralýza 

Srdečni frekvence zpomalená normálni 

Dýchání obtížné, konstrikce dýchacích cest normálni, pak progresivn i para lýza 

Gastrointestinálni trakt zvýšená peristaltika, nauzea, snižená peristaltika, zácpa 
bolesti, prujem, tenesmy 

Očni príznaky mióza (zúžení zorničky) mydriáza (dilatace zorničky), ptóza viček 

Tvorba slin hojné slinéni normáln i, obtížné polykání 

Slzné žlázy zvýšené slzeni ? 

Atropin ano ne 

Smrt v minutách za 2-3 dny 

s endotracheálni intubací nebo tracheostomií. Tato nut
ná intenzivní péče o dýchání si múže vyžádat i nekolik 
týdmJ. Dále je doporučováno podávúní guanidin hyd
rochloridu (v dávce 15 až 50 mg na kg denne), nebo 
3,4 diaminopYlidinu, které podporují uvolňování ace
tylcholinu z nervových zakončení. NektcÍ"Í auton ovšcm 
jej ich účinek zpochybií.ují (Barlletl, 1996). 

V terapii botulismu se nejvčtší význam pi'ikládá 
botulinovému antitoxinu, což jsou hotové protilúlky 
proti botulotoxinúm na bázi koňského séra. Aplikuje 
se jak u alimentúrního botulismu, tak i po expozici 
aerosolu. Pokusy na zv íraľech ukázaly, že po expo
zici aerosolu botulinový antitoxín múžc být velmi 
účinný, jc-li podán pred plným rozvinutím klinických 
príznakú. Trivalel1lní koňský antitoxin amerického 
puvodu obsahuje 7500 IU typu A, 5500 IU typu B 
a 8500 IU typu E. Podáv:l sc intr3venóznč. Tcnto pfí
pravek má všechny nevýhody koľíského séra včetne 
rizika anafylaktického šoku a sérové nemoci. 
V současné dobe byl vyvinut heptavalentní kOIl ský 
antitoxin proti v .~em sedmi typum botulotoxinu. c
bezpečí anafylaxe je u tohoto prípravku sníŽeno. Pred 
podúním antitoxinú (':.IHibotulinových sér) provádí
me kožní test tak, že injíkujeme 0, l 1111 fyziologic
kým roztokem IOhM úedeného prípravku intradcr
málne do predloktí. Je-li te.'l pozitivní, nesmí se 
antitoxin apliko vat. Nové vyvíjené monoklon:ílní 
protil:ítky by mély odslranit nevýhody klasických 
antitoxinu. 

Profylaxe botulismu je možnú s použitím vakcíny 
pentavalentního toxoidu (anatoxinll ) typu A. B, C. D 
a E. Tato no á 'akcína ne byla dosud Laregislrováll o 
ani v misle svého vzniku, tj . . USA cl ve Francii . Je 
pomerné hodne reaktogen ní, príprava j e drah{l 
a očkován í provúclené (3 injekce v O., 2. a 12. rýdnu) 
v prúbčh u 3 mésícu ochrání as i 83 % očkovaných. 
Kontraindikací pro její pOllž iLí je pfeeitl ivelosl na 
hliník, fo ,'maldehycl cl lhiomersal. 

7.6. Tetanospasmin 

Tetanotoxin (tetanus toxin) produkovaný vegetativ
ní formou C[osrridium leta/ú se skládá z: 
a) neurotoxické stožky, tetanospasminu - vyvolává 

onemocnení zvané tetanus, 
b) hemolytické složky, tetanolysinu - nositelc he

molytických vlastností, který nehraje roli vetio
logii tetanu. 

TClanospasmin je polypeptid o celkové molekulové 
hmotnosti kolem 150 lia. Skládú se le dvou rclČl
eu , z lehkého (X-retezce o molekulové hmotnosti cca 
50 kDa a z tčžkého ~-retezce o molekulové hmot
nosti cca 100 kDa, spojených navzájem disuJfid ic
kým mustkem. I~-retezec muže být papainem roz
štčpen na termináiní karboxylový fragment, tzv. 
C-fragment (cca 50 kDa); zbytek ~-retezcc zllslúvá 
spojen di sulfidickým mustkem s (X-retezcel11 a na
zývá se B-fragment (cca 100 kDa). hlinik do bu
nečných struktur zprostredkovává pfi kyse!em pH 
(pod 5,0) dusikem ukončený fragment tČ7.kého re
lČ7.Ce, který se navúžc na membránové receptory, 
čímž se ImčnÍ permeabilila bunéčných membrán 
a doeh:ízÍ k vytvorení tzv. ionlCJvého kanálu, kter)';TI 
proniká aktivní část neurotoxinu do buiíky (obr. 7.1.). 

Tetanospasmin se radí společné s bOluloloxinel11 
k nejLlf~innčj š ím znúmým jedúm. Jeho LDso pro myš 
je 0,002 ;Jg' kg-l . ZalÍmco ictanospasmin je lcrmola
bilní, stejne jako vegetativní formy etelemi, které ,/ 
JSOl! citlivé na teplo béžná dezinficiencia. spóry 
C letani jsou vysoce odolné uči vnejší lľl vlivúm 
a pi'ežívají v púdé mesíce až rok)'. K jejich ll smrcenÍ 
je potrebný nej méne 4hodirlový VlU' nebo l5min uto
vé élutoklávOVG l Í pri 12 1 cc. 

C/ostridium tercmi je s aproťyt str-e va domácích 
zv ífat, zej ména koní a sk OlU. Spóry ~e hnojením 
chlévskoll mrvou dostá ají do pudy. a proto je jich 


