Clostridium botulinum
Clostridium botulinum เป็ นแบคทีเรียทีไ่ ม่ตอ้ งการออกซิเจน (anaerobe) พบได้ในดินและนํ้าสิง่ แวดล้อมทัวไป
่ ย้อมติดสีแก
รมบวก มีรปู ร่างเป็ นท่อน สร้างสปอร์ทส่ี ว่ น Subterminal สปอร์สามารถทนต่อความร้อนทําให้สปอร์ยงั คงหลงเหลืออยูใ่ นกระบวนการทีใ่ ห้
ความร้อนไม่เหมาะสม คือไม่มอี อกซิเจนและอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมสปอร์จะงอกเจริญเติบโตเป็ น Vegetative cell และมีการสร้างสารพิษขึน้
อาการปว่ ยทีเ่ กิดจากการบริโภคอาหารทีม่ สี ารพิษปะปนเรียกว่า Botulism
Botulism เป็ นโรคในระบบ neuromuscular สารพิษเข้าสูร่ า่ งกายโดยได้รบั สารพิษ หรือ อาจเป็ นการติดเชือ้ แบคทีเรียชนิดนี้ใน
ร่างกายแล้วมีการสร้างสารพิษขึน้ เป็ นโรคทีพ่ บได้ไม่บ่อยสามารถป้องกันได้ แต่มคี วามสําคัญเพราะมีอนั ตรายถึงชีวติ เพียงได้รบั สารพิษ
ขนาด 0.5 mcg. เท่านัน้

การก่อให้เกิดโรคในคน
Botulinum Toxin เป็ น heat labile toxin โดยการถูกทําให้หมดฤทธิ ์ได้ทอ่ี ุณหภูม ิ 800c 30 นาที หรือ 1000c 10 นาที มีโครงสร้าง
เป็ น dichain ขนาด 150 KDa ซึง่ ประกอบไปด้วย heavy chain ขนาด 100 KDa และ light chain ขนาด 50 KDa เมื่อสร้างระยะแรกเป็ น
protoxin ซึง่ ต้องอาศัยเอ็นไซม์ protease เช่น Trypsin ในกระเพาะอาหารเพื่อแบ่ง toxin เป็ น 2 chain เชื่อมกันด้วย non-covalent bonds
Botulinum Toxin จะถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสโลหิตส่งไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เมื่อพบกับบริเวณที่จําเพาะซึ่ง
Botulinum Toxin จะมีความจําเพาะต่อปลายประสาทส่วนปลาย ซึง่ เป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ กลไกการเกิดโรคคือ
Toxin จะจับกับ Presynaptics Receptors ของเซลล์ประสาทซึง่ Receptors จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามชนิดของ Toxin
Botulinum Toxin จะเข้าสูเ่ ซลล์ประสาทโดยวิธี Endocytosis เมือ่ เข้าไปแล้ว Toxin จะไปยับยัง้ ขบวนการปล่อย AcetylCholine
ของเซลล์ประสาท(รูปที่ 1)ซึง่ ทําให้ระบบประสาทไม่สามารถปล่อยสารสือ่ ประสาท(Neurotransmitter) ก่อให้เกิดการหยุดการทํางานของ
Motor Neuron system ทําให้เสียหน้าทีข่ องระบบประสาทอัตโนมัตทิ าํ ให้เกิดการเป็ นอัมพาตแบบอ่อนแรง ซึง่ แตกต่างจากการเป็ นอัมพาต
จากโรคบาดทะยักซึง่ เป็ นอัมพาตแบบแข็งเกร็ง การจับของ toxin เป็ นการจับ แบบถาวร ดังนัน้ การฟื้นตัวจาก Botulism จึงเกิดได้โดยการ
งอกใหม่ของปลายประสาทบริเวณ neuromuscular junction ซึง่ ใช้เวลานานมาก
Botulinum toxin แบ่งออกเป็ น 8 antigenic type (A,B,C1,C2,D,E,F และ G) type ทีก่ ่อโรคในคนได้แก่ type A,B,E และ F
ชนิด C และ D มักก่อโรคในสัตว์ปีก วัว ควาย และ ปลาบางชนิด

Botulinum แบ่งเป็ น 4 แบบคือ
Food-borne botulism สาเหตุมาจากการรับประทานอาหารทีม่ กี ารปนเปื้ อน neurotoxin ของเชือ้ C. botulinum เข้าไปใน
ร่างกาย ระยะฟกั ตัวของเชือ้ อยูใ่ นช่วง 12-36 ชม. อาหารทีเ่ ชือ้ ไปเจริญเติบโตมักเป็ นอาหารทีถ่ ูกเก็บในสภาพ anaerobic เช่น อาหารอัด
กระป๋องโดยอาหารเหล่านี้มกั ไม่ผ่านการกําจัด spore อย่างเพียงพอ ตัวอย่างอาหารได้แก่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เห็ด asparagus และผัก
ต่างๆ สภาพทีแ่ บคทีเรียเจริญเติบโตได้ดไี ด้แก่ อุณหภูม ิ 4-100C มี pH 4.6-7.0 และมี organic acid alanine หรือ cysteine
Infant botulism เป็ นภาวะทีเ่ กิดในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี โดยการที่ spore ของ C. botulinum เจริญในทางเดินอาหารและสร้าง
toxin แล้วถูกดูดซึมจนเกิดอาการ
Wound botulism เป็ นภาวะที่ spore ของ C. botulinum ปนเปื้อนเข้าทางบาดแผล สูร่ า่ งกายจนสร้าง toxin เข้าสูก่ ระแสโลหิต

Undeterminated classification เป็ นกลุม่ ทีเ่ กิดในคนทีม่ อี ายุมากกว่า 1 ปี ไม่สามารถค้นพบอาการทีเ่ ป็ นสาเหตุของโรคได้

อาการของโรค
ผูท้ บ่ี ริโภคอาหารทีม่ สี ารพิษของ Clostridium botulinum เข้าไปพบว่าอาการจะเกิดขึน้ ภายใน 12-36 ชม. หลังการบริโภค และ
อาจเสียชีวติ ภายใน 1-6 วัน อาการสารพิษแต่ละ type พบว่าคล้ายคลึงกันคือจะมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด ระบบย่อยอาหารผิดปกติ
ปวดท้อง อาจมีอาการท้องเสียเกิดขึน้ หลังจากนัน้ จะพบว่ามีอาการอิดโรย มึนงง กระหายนํ้ า มีความรูส้ กึ แห้งที่ปาก มีเสมหะมากในคอ
สําหรับในรายทีร่ ุนแรง มีอาการระบบประสาทด้วย เช่น มองเห็นไม่ชดั มองเห็นภาพซ้อน กล้ามเนื้อตาเป็ นอัมพาต ลืมตาไม่ขน้ึ ตากระตุก
ตลอดเวลา กลืนอาหารลําบาก พูดตะกุกตะกัก หายใจขัด ระบบหายใจขัดข้อง และเสียชีวติ ในทีส่ ดุ

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจหา Clostridium botulinum
Serum
ควรเก็บอย่างน้อย 5-10 ml. ก่อนทําการให้ antitoxin ใส่ใน Sterile tube นําส่งในห้องปฏิบตั กิ ารเร็วทีส่ ดุ หลังจากทําการ
เก็บแล้วไม่ควรเก็บแช่แข็ง (Frozen) ทีอ่ ุณหภูม ิ 4-8 oC
Stool
ควรเก็บอย่างน้อย 25-50 กรัม ก่อนทําการให้ antitoxin ใส่ในภาชนะทีส่ ะอาด ไม่ต้องใช้ transport medium นําส่ง
ห้องปฏิบตั กิ ารให้เร็วทีส่ ดุ ทีอ่ ุณหภูม ิ 4-8 oC
Vomitus Gastric contents
เก็บใส่ภาชนะทีป่ ิดสะอาด ก่อนทําการให้ antitoxin นําส่งห้องปฏิบตั กิ ารให้เร็วทีส่ ดุ ทีม่ อี ุณหภูม ิ 4-8 oC
Suspected food
ควรส่งตรวจอาหารพร้อมภาชนะทีบ่ รรจุอาหารนัน้ ถ้าเป็ นไปได้
เชือ้ ปริมาณอย่างน้อย 200-300 กรัม นําส่งให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง

แต่ถา้ ทําไม่ได้ให้เก็บตัวอย่างอาหารใส่ภาชนะทีป่ ราศจาก

Wound
ควรเก็บตัวอย่างจากแผลบริเวณลึก ทําด้วยความรวดเร็ว ใส่ใน transport medium สําหรับตรวจหาเชือ้ anaerobe เช่น
Wilkins broth ปิดฝาจุกเกลียวให้แน่น รีบนําส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที ไม่ต้องแช่เย็น

การรักษาโดยการให้ Antitoxin
ปจั จุบนั มี Botulinum antitoxin เพื่อใช้ในการรักษา โดยมีหลายรูปแบบเช่น Monovalent antitoxin มีความจําเพาะต่อ
Botulinum toxin เพียง type เดียวต้องมีขอ้ มูล Type ของ Botulinum toxin ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั Bivalent antitoxin Type A,B, Trivalent
Anttoxin ประกอบด้วย antitoxin type ,B,E และ Heptavalent antitoxin ซึง่ ประกอบด้วย Antitoxin ทัง้ 7 type A,B,C,D,E,FและG

การตรวจวินิจฉัย/ยืนยันโรค Botulism ทางห้องปฏิบตั ิ การ
1. วิธเี พาะเลีย้ งเชือ้ Clostridium botulinum
2. การทดสอบหาสารพิษ Botulinum toxin ในหนูทดลอง

การป้ องกันโรค
1. การถนอมอาหารอย่างถูกต้องทําให้อาการเป็ นกรดทีม่ ี pH<4.5 หรือให้ความร้อนสูงและนานเพียงพอเพือ่ ทําลาย
toxin และการแช่แข็งเพือ่ ถนอมอาหารเป็ นเวลานาน
2. ถ้าอาหารมีลกั ษณะผิดปกติเช่น กระป๋อง หรือเสียหาย หรือมีรสผิดปกติอาจมี fermentation เป็ นความเสีย่ งต่อการ
นําโรค
3. บริโภคอาหารกระป๋องทีผ่ า่ นความร้อนเพียงพอทีจ่ ะทําลาย toxin ทุกครัง้
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