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CLOSTRIDIUM BOTULINUM 

• Clostridium Botulinum. Anaerob, sporedannende Bakterie 

• Producerer Botulinum toxin type A-G, Human botulisme type A,B,E,F 

• Botulisme toxin 0,7 mikrog toxin er dødelig  

• Fødevarebåren 3 tilfælde sidste 15 år, Infantil 0-2 årligt , Sår, Intestinal, 

iatrogen.  

• 1 gram toxin kan dræbe 1 million mennesker  

– Terror - Japan 1993, Røde Arme Paris 1980 

 



Toxinet hæmmer 

frigørelsen af 

Acetylcholin fra 

nerveenderne i den 

Neuromusculære 

synapse 



KLINIK 

• Tør mund, kvalme, dysphagi, dobbeltsyn, dysartri, dilaterede pupiller. Pareser 

i OE. 

 

• Mortalitet 3-4 % i USA 

 

• Langtidssymptomer: Træthed, funktionsdyspnø, tør mund. 

Mere udtalt ved ældre som havde brug for respirator  

 



DIAGNOSTIK 

•Muse Bioassy 

Blod fra patienten sprøjtes ind i 

en mus, som observeres i 5 dage. 

• Ved tegn til 

respirationsinsufficiens gives, 

modgift for at se om 

symptomerne forsvinder.  

• Dyrkning af Clostriium og PCR 

på fæces og blod.  



BEHANDLING. 

• Antiserum så tidligt som muligt – ikke vente på diagnostik. 

 

• Nedsætter Mortalitet, Respiratortid og indlægelsestid. 

 

• Antibiotika er kun indiceret ved sår botulisme 



PATIENTERNE I SØNDERBORG  

• 9 kvinder  i alderen 66-81 år, beskeden komorbiditet.  

• Deltager i sammenkomst den 15 juni  

Brunch og efterfølgende aftensmad. 

• Første patient indlægges 16. juni kl 15 med Dobbeltsyn og 

synkebesvær. Der mistænkes TCI, samtidigt indlægges en pt i 

København.  

• Næste den 17 juni kl 08, resten indlægges/indkaldes  i løbet af 17 juni 

 



ANTISTOF HAR 1. PRIORITET.  

• Logistikken er vanskelig, der skaffes fra Norge og en pt. 

Flyttes til Flensborg.  

• En har så få symptomer at der ikke gives antistof  

• En får antistof 2 gange, først trivalent derefter pentavalent.  

• En får kun en lille dosis idet hun får allergisk reaktion.  

 

 



DIAGNOSTIK 

• Klinisk diagnose – svær initialt, let når sammenhængen erkendes. 

•Musetest  7 positive, 2 negative 

• Toksin type A fundet ved PCR hos en mus og i fæces fra en anden 

pt.  

• Dyrket  C. Botulinum fra en pt.  



BEHANDLING – DE LETTE  

• 5 pt med lette symtomer observeret på sygehus i 4-9 dage, 

derefter udskrevet til amb. Kontrol, ingen  har vedvarende 

symptomer.  



BEHANDLING DE TUNGE  

• 4 patienter blev intuberet og respiratorbehandlet. 

• Primært  for at holde luftvejene frie (Synkebesvær)  

• Intubationen skete  36 - 72 timer efter indtagelsen af Toxin. 

• Trakeostomeret i  26-40 dage 

• Indlagt i 38-55 dage                                               



I SANSEHAVEN DEN 12.JULI 



BEHANDLINGSMÆSSIG UDFORDRINGER. 

• Logistik i den primære fase. 

 

• Intensiv Kapacitet 

 

• Tværfaglig konference ugentlig i efterforløbet 

 

Respiratorbehandling ukompliceret, kunne efter ca. 14 dage være på 

spontan respiration om dagen.  

2 lette pneumonier i forløbet.  

 

• Hovedindsatsen var Sygepleje, Psykisk støtte, Fysio- og Ergo terapi 

 

 



OPFØLGNING DE TUNGE  

• Efter 3 mdr.  er alle tæt på habituelt niveau 

 

• Der klages over  

Træthed, funktionsdyspnø, talepåvirkening og tør mund  



FØDEVAREOPFØLGNING 

• Fødevarestyrelsen og SSI har undersøgt tilgængelige rester af maden fra 

sammenkomsterne  

• I sparsomme rester af gelerand og afskyl fra stenbidderrogn glas fandtes  

Toksin type A. Test af øvrige tilgængelig rester var negativ 

• Yderligere 5 glas stenbiderrogn fra samme parti undersøgt uden fund 

• Konklusion smittekilden er med stor sansynlighed en hjemmelavet gelerand. 

• Samarbejdet Hospitaler, SSI, Fødevarestyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed 

fungerede godt og effektivt.  

 



BEREDSKAB 

• Statens seruminstitut har indkøbt til 5 behandlinger 

 

• Frysetørret  heptavalent præparat 

 

• Ved vurdering  af patient obs. for botulisme og evt. 

udlevering af antitoxin skal vagthavende epidemiolog 

kontaktes på 41317404 (døgnvagt). 
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