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Santrauka
Botulizmas – reta liga, kurią sukelia botulino neurotoksi-
nas. Daugumą ligos atvejų sukelia su maistu į organizmą 
patekęs botulino toksinas. Pirmieji botulizmo simptomai 
gali prasidėti    po 12 valandų iki dviejų savaičių nuo tok-
sino patekimo į organizmą. Liga prasideda galvinių nervų 
pažeidimu, po jo  eina  simetrinis nusileidžiantis raumenų 
silpnumas ir paralyžius. Ligos simptomai apima burnos 
sausumą, balso prikimimą, regos, rijimo, virškinamojo 
trakto sutrikimus. Dėl grėsmingos ligos eigos svarbu kuo 
greičiau pradėti ligos gydymą, tačiau dėl ilgai trunkančių 
diagnostinių tyrimų, botulizmo diagnozavimas dažniau-
siai remiasi tik klinikiniu pasireiškimu.
Tyrimo tikslas – apžvelgti mokslinėje literatūroje apra-
šomą botulizmo klinikinį pasireiškimą. 

Įvadas 
Botulizmas – reta, bet potencialiai mirtina liga, kurią 

sukelia botulino neurotoksinas [1].  Botulino toksinas į or-
ganizmą gali patekti su maistu, per žaizdas, žarnyną, jatro-
geniniu ir inhaliaciniu keliu. Daugiausia, net iki 86 proc. 
botulizmo atvejų sukelia su maistu į organizmą patekęs 
toksinas [2].

Botulizmo simptomai dažnai priskiriami kitoms būklėms, 
o ligos diagnozė nustatoma pavėluotai ar visai praleidžiama 
[3]. Botulizmas turi būti greitai diagnozuojamas, anksti gydo-
mas ir identifikuojamas toksino šaltinis, tačiau dėl ilgai trun-
kančių susirgimą patvirtinančių tyrimų, ligos diagnozavimas 
paremtas botulizmo atpažinimu pagal klinikinę formą [2].

Tyrimo tikslas  –  apžvelgti galimą botulizmo klinikinę 
formą, aprašomą šiuolaikinėje mokslo literatūroje. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta mokslinės literatūros apžvalga. Straipsnių ieškota 

PubMed duomenų bazėje. Literatūra, naudojama apžval-
goje, atrinkta pagal pavadinimą, santrauką ir raktažodžius. 

Parinktos ir aptartos 6 publikacijos anglų kalba, paskelbtos 
2017-2022 metais.

Tyrimo rezultatai
Botulizmo pirmieji simptomai dažniausiai prasideda pra-

ėjus 12-48 valandoms po botulino toksino patekimo į virški-
namąjį traktą, tačiau kai kuriais atvejais pirmieji simptomai 
pasireiškia praėjus ir 10-15 dienų nuo toksino patekimo į 
organizmą [2]. Liga prasideda bulbariniais simptomais dėl 
galvinių nervų pažeidimo, po jų eina simetrinis, nusileidžian-
tis liemens ir galūnių, lygiųjų raumenų silpnumas, pereinantis 
į vangųjį paralyžių [1]. Proksimaliniai raumenys pažeidžiami 
pirmiau, nei distaliniai [3]. Svarbu, kad jutimai ir intelektinė 
paciento veikla nesutrinka [2]. Botulino toksinui į organizmą 
patekus su maistu, būdingas prodromas – pacientai jaučia 
pilvo skausmą, pykinimą ir vėmimą [1]. Šie simptomai daž-
nai pasireiškia anksčiau arba vienu metu su neurologiniais 
simptomais, o iki trečdalio pacientų jų nebūna. Vėliau anks-
tyvuosius virškinamojo trakto simptomus pakeičia vidurių 
užkietėjimas [2]. Ligoniams, kurių pirmieji simptomai ne-
atitinka klasikinio botulizmo pasireiškimo, labiau tikėtina 
pavėluota ligos diagnozė, nei netipinis jos pasireiškimas [3].

Botulizmo eigos sunkumas priklauso nuo paciento indi-
vidualių savybių ir nuo į organizmą patekusio toksino tipo 
ir kiekio [4]. Ligos eiga gali būti lengva, kai pasireiškus 
pirmiesiems simptomams, naujų nebeatsiranda, o esantys 
palaipsniui išnyksta [2]. Lengvos eigos ligos simptomai yra 
subtilūs ir dažnai galutinė botulizmo diagnozė nėra patvir-
tinama [1]. Sunkiais atvejais simptomai greitai progresuoja 
iki kvėpavimo nepakankamumo, o dėl paralyžiaus pacientų 
pastangos įkvėpti gali būti nepastebimos, tenka pradėti dirb-
tinę plaučių ventiliaciją [2]. Botulizmo sukelto paralyžiaus 
sunkumas ir apimtis tiesiogiai priklauso nuo toksino kiekio, 
patekusio į organizmą [3]. 

Tipiškai botulizmas pasireiškia būdingu galvinių nervų 
paralyžiaus sindromu [3]. Bent vieno galvinio nervo pažei-
dimas būna iki 93 proc. pacientų ir dažniausiai prasideda 
IX, X, XI ir XII nervų inervuojamuose raumenyse [2]. Ligai 
būdingas simetrinis galvinių nervų pažeidimas [5]. Botu-
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lizmo simptomai sunkėja laipsniškai, pirmiausia pasireiškia 
regos sutrikimas ar diskomfortas pilve, po kurių eina galvi-
nių nervų pažeidimas ir nusileidžiantis vangusis paralyžius, 
apimantis galvinių nervų inervuojamus kvėpavimo, galū-
nių ir ašinius raumenis [3]. Jei ligos pradžioje nėra galvinių 
nervų pažeidimo ženklų – botulizmo diagnozė atmetama. 
Dažniausi neurologiniai požymiai yra regos, kalbos, rijimo 
sutrikimai ir burnos bei gerklės perštėjimas ar sausumas [2]. 
Burnos sausumas, neryškus regėjimas ir dvejinimasis akyse 
aprašomi kaip ankstyviausi neurologiniai ligos simptomai 
[5]. Regėjimo sutrikimai apima neryškų vaizdą, dvejinimąsi 
akyse, oftalmoplegiją ir ptozę [3]. Botulizmas gali pasireikšti 
vangiuoju gerklės ir ryklės raumenų paralyžiumi [4]. Dėl šio 
paralyžiaus ankstyvas kvėpavimo funkcijos sutrikimas gali 
būti ne dėl kvėpavimo raumenų parezės, bet dėl viršutinių 
kvėpavimo takų sukritimo ar sekretų kaupimosi [3]. Botu-
lizmo sukeltas lygiųjų raumenų paralyžius sukelia vidurių 
užkietėjimą ir šlapimo susilaikymą [1]. 

Rumunijoje 2010-2020 metais aprašyta 18 botulizmo 
atvejų. Visiems pacientams buvo pasireiškę rijimo sutrikimai, 
88 proc. pacientų nurodė galvos skausmą ir svaigimą, 66 
proc. pacientų skundėsi dvejinimusi akyse, vidurių užkie-
tėjimu ir ptoze. Daugeliui pacientų per pirmas 12-24 val. po 
užteršto maisto pavartojimo,  pasireiškė gastrointestininių 
simptomų [4]. Viename JAV kalėjime 2016 metais įvykusio 
botulizmo protrūkio metu susirgo 31 asmuo. Lengvu botu-
lizmu sirgę kaliniai kaip dažniausią simptomą jautė burnos 
sausumą ir balso prikimimą, 82 proc. sergančiųjų jautė rijimo 
sutrikimą, bendrą silpnumą ir pilvo skausmą. Visiems sun-
kia forma sirgusiems pacientams pasireiškė rijimo ir regos 
sutrikimas, daugiau nei 80 proc. pacientų jautė ir burnos 
sausumą, skundėsi užkimimu, bendru silpnumu, svaigimu 
ir neaiškia kalba. Abiejose grupėse daugiau nei pusei paci-
entų pasireiškė dusulys, o 9 pacientams reikėjo intubacijos 
ir dirbtinės plaučių ventiliacijos [6]. 

Išvados
1. Laikotarpis nuo toksino patekimo į organizmą iki 

pirmųjų simptomų gali trukti nuo pusdienio iki 2 savaičių.
2. Botulizmo eiga gali būti nuo lengvos ligos formos iki 

gyvybei grėsmingų būklių ir mirties. 
3. Liga visada pasireiškia galvinių nervų pažeidimu, 

būdingi simptomai yra burnos sausumas, užkimęs balsas, 
regėjimo ir rijimo sutrikimai, viduriavimas, kurį keičia vi-
durių užkietėjimas, ir nusileidžiantis vangusis paralyžius. 

4. Pacientų jutimai ir intelektinė veikla sergant botulizmu 
nesutrinka. 
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Summary
Botulism is a rare disease caused by botulinum neurotoxin. 

Most cases of the disease are foodborne. First symptoms start after 
12 hours to two weeks after ingestion of the toxin. Disease starts 
with cranial nerve palsies and progress to symmetrical descending 
weakness and palsy of muscles. Symptoms include dry mouth, ho-
arse voice, disturbances of vision, dysphagia and gastrointestinal 
symptoms. Due to the threatening course of the disease it is impor-
tant to start treatment as soon as possible but because of prolon-
ged diagnostic tests the diagnosis of botulism is often based only 
on clinical presentation.

The aim of this study is to review data in the scientific litera-
ture about clinical presentation of botulism.  
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