
Często spotykanym powikłaniem za-
każeń na tle K. kingae u ludzi (podobnie 
jak przy zakażeniach K. indologenes) jest 
zapalenie wsierdzia. Większość pacjen-
tów z endocarditis (60%) powstałym na 
tle zakażeń tymi drobnoustrojami to oso-
by w wieku powyżej 16 lat. U 75% z nich 
stwierdza się zmiany na zastawkach serca, 
a u 31% osób z tym zaburzeniem w prze-
szłości występowały zapalenia jamy ustnej 
i gardła (3, 15, 16).

Potencjalne niebezpieczeństwo, jakie 
stwarzają zakażenia na tle Kingella spp. 
dla ludzi, powoduje, że rozpoznawanie 
i leczenie wszystkich przypadków niewy-
dolności wielonarządowej oparte powin-
no być o wyniki badania bakteriologicz-
nego oraz oceny antybiotykowrażliwości 
wyizolowanych szczepów drobnoustro-
jów. Wskazane wydaje się także prowa-
dzenie monitoringu przypadków zapaleń 
wsierdzia u pacjentów weterynaryjnych 
oraz ustalenia, czy u ich podłoża nie leżą 
zakażenia Kingella spp.
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Neurotoksyny botulinowe (BoNTs) są 
najbardziej toksycznymi dla człowie-

ka substancjami biologicznymi, których 
śmiertelna dawka (LD50) wynosi około 
1 ng/kg masy ciała (1, 2). Neurotoksyny 
botulinowe są produkowane przez Clo
stridium botulinum, rzadziej przez Clo
stridium butyricum, C. baratii i C. argen
tinense i są czynnikami etiologicznymi bo-
tulizmu, ciężkiej intoksykacji organizmu, 
której objawy mogą trwać do kilku miesię-
cy, a śmiertelność u ludzi dochodzi nawet 
do 10%. Przyczyną botulizmu ludzi jest naj-
częściej BoNT/A, B, E lub F, a botulizmu 
zwierząt BoNT/C lub D. Geny warunku-
jące toksyczność szczepów C. botulinum 
typu A, B, E i F są zlokalizowane na chro-
mosomie, w przeciwieństwie do szczepów 
typu C i D, których toksyczność warunkuje 
obecność w środowisku bakteriofagów li-
zogenicznych, będących nośnikiem genów 
kodujących toksyny C i D (bontC, bontD; 3).

W Polsce rejestruje się rocznie kilka-
dziesiąt przypadków botulizmu ludzi oraz 

od kilku do kilkunastu ognisk botulizmu 
zwierząt. Zachorowania najczęściej wy-
stępują u bydła karmionego kiszonkami 
zanieczyszczonymi neurotoksynami bo-
tulinowymi, rzadziej u koni (sianokiszon-
ka) i dzikiego ptactwa wodnego (żerowa-
nie na terenach zalewowych z rozkładają-
cymi się szczątkami zwierząt; 4, 5, 6, 7, 8).

Objawy botulizmu

Choroba przebiega z objawami wiotkiego 
porażenia mięśni szkieletowych, spowo-
dowanego blokowaniem przewodnictwa 
nerwowo-mięśniowego. Porażenia zaczy-
nają się najczęściej od mięśni twarzy i mają 
charakter zstępujący. U  ludzi obserwuje 
się podwójne, niewyraźne widzenie, opa-
danie powiek, bełkotliwą mowę, trudności 
w połykaniu, suchość w ustach i osłabienie 
mięśni. U niemowląt występuje ospałość, 
trudności w pobieraniu pokarmu i wołaniu, 
zaparcia i słabe napięcie mięśniowe. Obja-
wy pojawiają się od 18 do 48 h po spożyciu 

żywności zanieczyszczonej neurotoksy-
ną botulinową (rzadziej od 6 h do 10 dni). 
U bydła pojawia się osłabienie języka, śli-
notok, trudności w połykaniu, opadanie 
uszu, chwiejny i powolny chód, zaleganie, 
brak apetytu, zmniejszone napięcie skóry, 
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obniżona temperatura ciała, wysokie tęt-
no i niskie pH krwi. U koni obserwuje się 
ospałość, brak apetytu, trudności w żuciu 
i połykaniu pokarmu, utratę masy ciała, 
osłabienie (drżenie) mięśni piersiowych 
i przednich kończyn oraz podwyższone 
tętno. Powikłaniem botulizmu koni może 
być zachłystowe zapalenie płuc. U ptaków 
występuje opadanie głowy w wyniku osła-
bienia mięśni szyi, co prowadzi do utonięć 
u ptaków wodnych, zasłanianie oka przez 
trzecią powiekę, trudności w lataniu. Niele-
czony botulizm może prowadzić do śmierci 
w wyniku porażenia mięśni oddechowych.

Budowa neurotoksyn botulinowych

Dotychczas opisano siedem serotypów 
neurotoksyn botulinowych (A – G), ce-
chujących się budową białkową o podob-
nej konformacji, masie około 150 kDa 
i aktywności w organizmie chorego (me-
taloproteaza cynkowa; ryc. 1). Różnice po-
między poszczególnymi neurotoksynami 
botulinowymi dotyczą sekwencji amino-
kwasowej (do 70%) oraz docelowym miej-
scem proteolizy. Najbardziej aktywna for-
ma neurotoksyny składa się z  łańcucha 
ciężkiego (H) o masie 100 kDa i łańcucha 
lekkiego (L) o masie 50 kDa, połączonych 
mostkiem dwusiarczkowym. Rolą łańcu-
cha H jest specyficzne wiązanie neurotok-
syny botulinowej z błoną komórkową neu-
ronu (domena wiążąca receptor) i udział 
w internalizacji neurotoksyny (endocyto-
za) do płytki motorycznej nerwu ruchowe-
go (domena translokacji). Aktywność pro-
teolityczna jest przypisywana łańcuchowi  
L (domena katalityczna), który hydrolizuje 
białka kompleksu SNARE (SNAP [Soluble 
NSF Attachment Protein] REceptor) i unie-
możliwia fuzję pęcherzyka z acetylocholi-
ną (ACH) z neuronem, blokując uwalnianie 
neuroprzekaźnika i skurcz mięśni (ryc. 1)

Każda z  neurotoksyn botulino-
wych łączy się z  hemaglutyniną (HA) 

i nietoksyczną niehemaglutyniną (NTNH), 
tworząc kompleks białkowy nazwany pro-
totoksyną (10). W skład hemaglutyniny 
wchodzą 4 podjednostki: HA1, HA2, HA3a 
i HA3b. Wysoce prawdopodobną rolą bia-
łek tworzących prototoksynę jest ochrona 
neurotoksyny przed działaniem kwaśnego 
pH i enzymów proteolitycznych w przewo-
dzie pokarmowym (11). Każdy z siedmiu 
serotypów neurotoksyn botulinowych ma 
unikalne i  specyficzne dla siebie miejsce 
cięcia proteolitycznego poszczególnych 
białek kompleksu SNARE.  BoNT/A, C i E 
rozcina SNAP-25 (SyNaptosomal-Associa-
ted Protein), a BoNT/B, D, F i G proteoli-
zują Synaptobrewinę (VAMP 2). BoNT/C 
jako jedyna wśród neurotoksyn botulino-
wych proteolizuje SNAP-25  i Syntaksy-
nę (ryc. 2, 3).

Patogeneza botulizmu

Docelowym miejscem działania neurotok-
syn botulinowych w organizmie są zakoń-
czenia presynaptyczne neuronów rucho-
wych, w których blokują uwalnianie ace-
tylocholiny. W warunkach fizjologicznych 
białka kompleksu SNARE umożliwiają fu-
zję pęcherzyka z acetylocholiną z błoną 
komórkową neuronu i  jej uwolnienie do 
szczeliny synaptycznej, powodując skurcz 
mięśni. W botulizmie białka kompleksu 
SNARE są rozcinane przez neurotoksyny 
botulinowe, co uniemożliwia fuzję pęche-
rzyka z acetylocholiną z neuronem, bloku-
jąc uwalnianie neuroprzekaźnika i skurcz 
mięśni (ryc. 2, 3).

Diagnostyka botulizmu

Próba biologiczna na myszach (mouse bio-
assay – MBA) jest obecnie jedyną meto-
dą wykrywania neurotoksyn botulinowych 
zatwierdzoną przez Association of Offi-
cial Analytical Chemists (AOAC) w dia-
gnostyce botulizmu (13). Test polega na 

dootrzewnowym podaniu zwierzętom eks-
traktu z próbki podejrzanej o obecność 
neurotoksyn botulinowych lub supernatant 
z hodowli szczepu podejrzanego o zdol-
ność do ich produkcji. Specyficzność me-
tody potwierdzana jest w kontrolach ujem-
nych testu. Pierwsza z nich umożliwia 
równoczesne serotypowanie neurotoksyn 
botulinowych i polega na podaniu zwierzę-
tom poszczególnych antytoksyn przed in-
iekcją badanej próbki, a w drugiej zwierzę-
ta otrzymują badaną próbkę inaktywowaną 
termicznie (80°C/10 min). Obecność neu-
rotoksyn botulinowych w próbce jest po-
twierdzana, gdy objawy botulizmu wystą-
pią u myszy, które otrzymały badaną prób-
kę oraz gdy zwierzęta z kontroli ujemnej są 
zdrowe. Objawy botulizmu myszy wystę-
pują najczęściej do 48 h po iniekcji i obej-
mują nastroszenie włosów, trudności w od-
dychaniu, talię osy, opadanie powiek, osła-
bienie mięśni szyi i kończyn (zwierzę nie 
unosi głowy i opiera się na brzuchu). Me-
toda charakteryzuje się wysoką czułością, 
ponieważ dawka śmiertelna neurotoksyn 
botulinowych dla 50% badanych myszy 
(MLD50) wynosi od 5 pg do 10 pg, a grani-
ca wykrywalności metody szacowana jest 
na 0,01 ng/ml próbki (14). Główną wadą 
metody jest to, że potwierdza ona jedynie 
pośrednio obecność neurotoksyn botulino-
wych w badanej próbce (po wyizolowaniu 
podejrzanego szczepu z badanej próbki po-
twierdzana jest jego zdolność do produk-
cji neurotoksyn botulinowych). W rzeczy-
wistości jednak nie zawsze obecność neu-
rotoksyn botulinowych w próbce oznacza 
obecność produkującego je szczepu. Kolej-
nymi mankamentami MBA jest jej czaso-
chłonność (minimum 6 dni) i pracochłon-
ność oraz konieczność wykorzystywania 
zwierząt. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, 
że neurotoksyna botulinowa jest produko-
wana głównie w czasie kiełkowania spor, 
nie ma pewności, że w warunkach in vi
tro zjawisko to zawsze będzie miało miej-
sce. Dodatkowym utrudnieniem tej me-
tody jest występowanie szczepów podob-
nych fenotypowo do C. botulinum, lecz 
pozbawionych zdolności produkcji neuro-
toksyn botulinowych, co komplikuje tok-
sotypowanie izolatów surowicami, towa-
rzyszące próbie biologicznej. Powodem 
niejasności może być także obecność kil-
ku toksyn w badanej próbce produkowa-
nych przez kilka typów toksycznych jed-
nocześnie. Możliwe jest także uzyskanie 
wyników fałszywie dodatnich spowodo-
wanych obecnością endotoksyn bakterii 
Gram-ujemnych, neurotoksyny tężcowej 
lub dużej liczby zarodników C. botulinum, 
które mogą być przyczyną produkcji neu-
rotoksyn botulinowych in vivo. MBA jest 
stosowany do badań różnych próbek bio-
logicznych (hodowla bakteryjna, surowica, 
kał, treść żołądka, materiał pobrany z rany), Ryc. 1. Budowa toksyny botulinowej: schemat i struktura krystaliczna BoNT/A (9)
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jednak opisywane są również przypadki ne-
gatywnego wpływu matrycy na prawidło-
wy przebieg testu (15, 16).

Opracowane w ostatnich dziesięcio-
leciach alternatywne metody wykrywa-
nia neurotoksyn botulinowych opar-
te na reakcjach immunologicznych (im-
munoenzymatyczna ELISA, modyfikacje 
ELISA, time-resolved fluorescence me-
thod, immunochemiczna, immunoelek-
trochemiluminescencja, flow cytome-
tric assays, immuno-PCR) cechuje niższa 
czułość i  swoistość, wynikająca z  różnic 
w pierwszorzędowej budowie poszcze-
gólnych serotypów neurotoksyn botuli-
nowych oraz obecności substancji inter-
ferujących w żywności, paszach czy kale 
(17, 18). I chociaż metody te są mniej cza-
so- i pracochłonne, to czułość testu ELISA 
jest od 10 do 100 razy niższa niż MBA (19, 
20). Modyfikacją testu ELISA jest metoda 
wykorzystująca aktywność enzymatyczną 
neurotoksyn botulinowych i jej substratów, 
co gwarantuje wysoką specyficzność meto-
dy i obniża prawdopodobieństwo uzyskania 
wyników fałszywie ujemnych w przypad-
ku obecności innych toksyn bakteryjnych 
(SNAP-25, synaptobrewina) (21). Zastoso-
wanie testu Endopeptidase- ELISA opisano 
dla serotypów BoNT wywołujących botu-
lizm ludzi (A, B, D, E, F), jednak na rynku 
obecny jest jedynie test dla BoNT/A (22). 
Zaletą metody jest detekcja tylko biologicz-
nie aktywnej formy B neurotoksyn i niska 
granica wykrywalności (0,6–4,5 ng/ml).

Inną metodą wykrywania neurotoksyn 
botulinowych jest test CMAP (compound 
muscle action potential), w którym jest 
mierzone przewodnictwo nerwowo-mię-
śniowe u szczurów (23). Napięcie fizjolo-
giczne mięśni powstaje na skutek skurczu 
włókien mięśniowych, a zmienia się pod 
wpływem działania neurotoksyn botuli-
nowych. Granica wykrywalności metody 
wynosi mniej niż 1 MLD50 i wymaga uży-
cia mniejszej liczby zwierząt niż MBA, jed-
nak wadą metody jest konieczność znajo-
mości serotypu neurotoksyny botulinowej 
przed badaniem.

Test bocznego przepływu wykrywa 
kompleks przeciwciało-BoNT, co uwi-
dacznia kolorowy prążek, analogicznie 
do testu ciążowego. Zaletą testów pasko-
wych jest niska cena, prostota wykonania, 
odczyt bez dodatkowej aparatury i szyb-
kość (15 min). Granica wykrywalności te-
stu wynosi jednak od 5 do 50 ng/ml (24, 
25). Opracowywane w ostatnich dekadach 
inne testy opierające się m.in. na radioim-
munologii, dyfuzji w żelu czy hemaglu-
tynacji stanowią jedynie dodatkowe źró-
dło informacji w diagnostyce botulizmu 
ze względu na niższą czułość i specyficz-
ność niż MBA (26, 27, 28).

Z  kolei detekcja genów kodujących 
poszczególne serotypy neurotoksyn 

botulinowych w polimerazowej reakcji łań-
cuchowej (PCR) świadczy jedynie o obec-
ności poszukiwanego genu niezależnie od 
tego, czy neurotoksyna, czynnik etiologicz-
ny botulizmu, jest w badanej próbce. Meto-
dy te są z powodzeniem stosowane w iden-
tyfikacji izolatów podejrzanych o przyna-
leżność do gatunku C. botulinum i coraz 
częściej pełnią rolę metody uzupełniają-
cej w dochodzeniu epidemiologicznym. 
Powodem wyników fałszywie dodatnich 
mogą być jednak martwe komórki C. bo
tulinum obecne w próbce lub mutacje czy 
naturalnie występująca zmienność gene-
tyczna w obrębie genu kodującego neuro-
toksynę, a czułość może obniżać obecność 
substancji interferujących (dodatki żywno-
ściowe i paszowe, immunoglobuliny, kwa-
sy żółciowe, substancje obecne w kale).

Osiągnięciem ostatniej dekady w dia-
gnostyce botulizmu jest zastosowanie chro-
matografii cieczowej (LC) do rozdzielenia 
peptydów obecnych w próbce, a następnie 
ich detekcja techniką spektrometrii mas 

(MS; 29, 30). Białkiem docelowym (po-
szukiwanym) tych metod diagnostycznych 
może być sama toksyna poddana wcześniej 
trawieniu enzymatycznemu, jak i białka 
kompleksu SNARE powstałe w wyniku pro-
teolizy przez samą neurotoksynę obecną 
w próbce (metoda Endopep-MS). Stężenie 
białka w próbce jest bezpośrednio skorelo-
wane z widmem masy, a analizator mierzy 
czas przepływu jonów od źródła jonizacji 
do detektora, który jest charakterystyczny 
dla każdego z jonów. Imponująca jest czu-
łość tych technik (5 pg/ml dla BoNT A, B, 
E, F), która od 10 do 100 razy przewyższa 
MBA, oraz relatywnie krótki czas analizy 
(~16 h; 31). Znalazły tu zastosowanie m.in. 
dwuwymiarowa chromatografia cieczo-
wo sprzężona ze spektrometrem mas oraz 
spektrometr typu MALDI-TOF (matrix-as-
sisted laser desorption/ionization time-of-
-flight mass spectrometry). Opisywane do-
tąd metody diagnostyczne botulizmu z za-
stosowaniem techniki LC-MS wykrywały 
docelowe peptydy jedynie według masy 

Ryc. 2. Przewodnictwo nerwowo-mięśniowe w warunkach fizjologicznych (12)

Ryc. 3. Patogeneza botulizmu (12)
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widzianych jonów, wyznaczonej uprzed-
nio w próbkach fortyfikowanych białkiem 
wzorcowym (oczyszczona BoNT/substrat 
dla BoNT). Badania prowadzone w Zakła-
dzie Higieny Pasz PIWet-PIB w Puławach 
wykazały możliwość detekcji i identyfika-
cji białek neurotoksyn botulinowych oraz 
białek komórkowych C. botulinum techni-
ką LC-MS/MS z automatyczną analizą da-
nych, w której docelowe peptydy są iden-
tyfikowane na podstawie ich specyficznej 
sekwencji aminokwasowej. Przygotowanie 
próbek do analizy instrumentalnej obejmo-
wało ich ultrafiltrację (100,000 MWCO), 
a następnie proteolizę za pomocą trypsy-
ny. Uzyskane mieszaniny peptydów były 
rozdzielane w układzie nano-HPLC (wy-
korzystujące kolumnę analityczną nano-
ACQUITY BECH C18), używając jako fazy 
ruchomej gradientu acetonitrylu 5–35%, 
przez 180 minut w obecności 0,05% kwa-
su mrówkowego o przepływie 150 nl/mi-
nutę. Wylot kolumny chromatograficznej 
był bezpośrednio sprzężony ze spektrome-
trem mas Orbitrap Velos (Thermo Electron 
Corporation, San Jose, CA, USA), na któ-
rym wykonywany był pomiar mas pepty-
dów i ich fragmentów. Białka były identy-
fikowane poprzez porównania uzyskanych 
mas peptydów i ich fragmentów z bazą da-
nych sekwencji białkowych National Cen-
ter for Biotechnology Information (NCBI) 
za pomocą programu MASCOT (Matrix 
Science, London, UK). Następnie przepro-
wadzana była analiza statystyczna wiary-
godności uzyskanych przypisań i ustalana 
lista białek obecnych w próbce. Toleran-
cja masy jonów mieściła się w granicach 
20 ppm i 0,6 Da. Białko uznano za prawi-
dłowo zidentyfikowane, jeżeli prawdopo-
dobieństwo przypadkowego przyporząd-
kowania było mniejsze niż 5%.

Obecność neurotoksyn botulinowych 
została potwierdzona dotychczas tą metodą 
w wysoko oczyszczonej BoNT/A, płynie ho-
dowlanym wzorcowego szczepu C. botuli
num typu A (NCTC 887), surowicy bydlęcej 
fortyfikowanej oczyszczoną BoNT/A i suro-
wicy ludzkiej od pacjenta z objawami botu-
lizmu (BoNT/E), w której wykazano wcze-
śniej obecność BoNT testem MBA. Wy-
niki badań uzyskane metodą LC-MS/MS 
z automatyczną analizą danych umożliwi-
ły również detekcję białek komórkowych 
C. botulinum w surowicy ludzkiej i bydlę-
cej pochodzących z przypadków podejrze-
nia botulizmu, co sugeruje obecność neuro-
toksyny botulinowej w organizmie i może 
stanowić nowy marker tej choroby. Oce-
niając przydatność metody w diagnostyce 
botulizmu zwierząt, niezwykle interesujące 
wydają się wyniki badań surowicy i osocza 
koni podejrzanych o botulizm. O ile ana-
liza instrumentalna nie wykazała obecno-
ści neurotoksyn botulinowych (warto do-
dać, że próbki nie były zagęszczane i ilość 

neurotoksyn mogła być zbyt niska), to wy-
kazano w próbkach obecność białek bakte-
riofagów warunkujących toksyczność zwie-
rzęcych szczepów C. botulinum C i D, co 
jest dowodem obecności toksycznych bez-
tlenowców w organizmie zwierząt. Analiza 
spektrometryczna wykazała również obec-
ność w surowicy obydwu koni białka bak-
teriofaga charakterystycznego dla C. botu
linum typu C, identyfikując jednocześnie 
serowar BoNT, czego nie udało się określić 
metodą referencyjną (MBA). Ponadto róż-
nica wartości Mascot Score (wskaźnik wia-
rygodności wyniku, a pośrednio informuje 
o ilości białka w próbce) uzyskana dla białek 
bakteriofaga w surowicach poszczególnych 
koni koreluje z nasileniem objawów botu-
lizmu u tych zwierząt, co sugeruje zasto-
sowanie tej metody do ilościowego ozna-
czania markerów botulizmu w przyszłości.

Biorąc pod uwagę czułość stosowanego 
systemu (LC-MS/MS) w połączeniu z wy-
soce specyficzną automatyczną analizą da-
nych w oparciu o bazę danych sekwencji 
białkowych National Center for Biotech-
nology Information, a także prostym i re-
latywnie szybkim przygotowaniem mate-
riału biologicznego do analizy instrumen-
talnej, jest duże prawdopodobieństwo, że 
metoda ta w przyszłości znajdzie szerokie 
zastosowanie praktyczne.

Badania przeprowadzono w latach 2010– 
–2014 w ramach projektu badawczego włas
nego nr N N308237138  finansowanego 
ze środków MNiSW.
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