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Clostridium botulinum toxin – a wonderful poison
Summary
Botulinum toxin is a neurotoxin protein produced by the bacterium
Clostridium botulinum. It is one of the most poisonous, naturally occurring substances in the world and it is the most toxic protein. Although it is highly toxic,
it is used in medicine.
Clinical applications of botulinum toxin, which include the treatment of
overactive skeletal and smooth muscles, hypersecretory and painful disorders
as well as cosmetics applications, have increased exponentially since it was first
used clinically to treat strabismus more than two decades ago. This paper describes the structure, mechanism of action and application of botulinum toxin.
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Toksyna botulinowa, zwana równie¿ jadem kie³basianym, to
neurotoksyna wytwarzana przez bakterie Clostridium botulinum.
Jest to jedna z najbardziej truj¹cych substancji wystêpuj¹cych
naturalnie w przyrodzie. Nauka wykorzysta³a jednak w³aœciwoœci
neurotoksyny i sprawi³a, ¿e trucizna z powodzeniem s³u¿y dzisiaj cz³owiekowi. Toksynê botulinow¹ wykorzystuje siê m. in.
w terapii zaburzeñ nerwowo-miêœniowych oraz w medycynie estetycznej.
W przyrodzie, wystêpuje ponad sto dwadzieœcia szczepów
bakterii Clostridium botulinum. Bakteria ta, to Gram (+), przetrwalnikowa laseczka, rozwijaj¹ca siê jedynie w warunkach bez-

Anna Mazurkiewicz-Pisarek, Andrzej P³ucienniczak

tlenowych i w¹skim przedziale pH: 7,0-7,3. Przetrwalniki (endospory) tworz¹ siê
subterminalnie powoduj¹c charakterystyczne rozdêcie komórki. Endospory s¹ bardzo wytrzyma³e, mo¿na je zniszczyæ jedynie poprzez sterylizacjê. Czynnikiem wirulentnym Clostridium botulinum jest toksyna botulinowa, jej dzia³anie polega na hamowaniu wydzielania acetylocholiny w po³¹czeniach nerwowo-miêœniowych, co
prowadzi do parali¿u miêœni (1).
Endospory Clostridium botulinum wystêpuj¹ powszechnie w glebie i mog¹ rozwijaæ siê w Ÿle przechowywanej ¿ywnoœci. Poniewa¿ toksyna mo¿e przenikaæ przez
b³onê œluzow¹ do uk³adu pokarmowego, do zatrucia jadem kie³basianym dochodzi
g³ównie drog¹ pokarmow¹. Wbrew temu co sugeruje ³aciñska nazwa (botulus –
kie³basa) Ÿród³em zatruæ s¹ nie tylko przetwory (konserwy) miêsne, lecz równie¿ jarzynowe i rybne. Objawy zatrucia wystêpuj¹ od 18 do 36 godzin po spo¿yciu zainfekowanego jedzenia. Do typowych symptomów zalicza siê podwójne widzenie, uczucie suchoœci w jamie ustnej spowodowane upoœledzeniem wydzielania œliny, pora¿enie perystaltyki jelit, zaburzenie mowy i po³ykania, pora¿enie miêœni oddechowych i w efekcie œmieræ (1,2).
W zale¿noœci od szczepu bakterii rozró¿nia siê siedem typów toksyn botulinowych, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu A, B, C1, D, E, F i G (3). Wszystkie s¹
bia³kami sk³adaj¹cymi siê z dwóch ³añcuchów, ciê¿kiego HC (100 kDa) i lekkiego LC
(50 kDa), po³¹czonych mostkiem disiarczkowym. Podjednostka lekka posiada w³aœciwoœci proteolityczne. W zale¿noœci od typu toksyny, dzia³anie proteolityczne skierowane jest na ró¿ne bia³ka transb³onowe w tym, np. na bia³ka SNARE. Wszystkie
typy toksyny botulinowej posiadaj¹ podobny mechanizm dzia³ania, natomiast ró¿nice wystêpuj¹ w ich strukturze i stopniu toksycznoœci (4,5).

2. Zarys historyczny
W 1885 r. Claude Bernanrd stwierdzi³, ¿e „trucizna mo¿e zabijaæ, albo mo¿e byæ
równie¿ czynnikiem wykorzystywanym do leczenia chorób” (6).
Bakteria Clostridium botulinum po raz pierwszy zosta³a wyizolowana w 1895 r.
przez belgijskiego prof. Emila van Ermengena, natomiast w roku 1944 Edward
Schantz jako pierwszy uzyska³ toksynê botulinow¹ w formie krystalicznej (7). W latach 60. XX w. dr Alan Scott jako pierwszy rozpocz¹³ testowanie toksyny botulinowej typu A na ma³pach. Rezultaty by³y obiecuj¹ce, wstrzykniêcie niewielkiej dawki
toksyny do nadaktywnych miêœni oka doprowadzi³o do znacznego rozluŸnienia kurczu powiek u testowanych zwierz¹t. Na podstawie testów wykazano, ¿e jad kie³basiany jest skuteczny równie¿ w leczeniu zeza (8). W 1988 r. ma³a firma farmaceutyczna Allergan, produkuj¹ca m.in. soczewki kontaktowe, odkupi³a od dra Alana
Scotta prawa do sprzeda¿y toksyny botulinowej typu A, produkowanej wówczas
pod nazw¹ Oculinum. Firma zmieni³a wkrótce nazwê handlow¹ na Botox i rozszerzy³a zakres badañ nad klinicznym zastosowaniem toksyny (9). W 1989 r. Amerykañ124
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ska Agenda ds. ¯ywnoœci i Leków (ang. US Food and Drug Administration) wyda³a firmie Allergan licencjê na produkcjê Botoxu w celach terapeutycznych (kurcze powiek, zez, przykurcze, spastycznoœæ miêœni) u osób powy¿ej 12 roku ¿ycia. W 2000 r.
FDA pozwoli³o na stosowanie toksyny botulinowej w przypadku dystonii szyjnej
oraz jako œrodek przeciwbólowy, a w 2002 r. w medycynie kosmetycznej w celu zredukowania zmarszczek (9-11,22).

3. Organizacja locus toksyny botulinowej typu A w genomie Clostridium
botulinum
W 2003 r. opisano sekwencjê genetyczn¹ kompleksu tworz¹cego toksynê botulinow¹ typu A. Zsekwencjonowano szeœæ otwartych ramek odczytu koduj¹cych gen
BoNT, geny koduj¹ce bia³ka nietoksyczne tzw. bia³ka asocjuj¹ce HA70, HA17, HA34,
NTNH oraz gen koduj¹cy bia³ko botR/A (12). Szczegó³owe informacje dotycz¹ce sekwencji nukleotydowej oraz sekwencji aminokwasowej bia³ek wchodz¹cych w sk³ad
kompleksu neurotoksyny podano w tabeli 1.

Tabela 1
Dane dotycz¹ce bia³ek wchodz¹cych w sk³ad kompleksu neurotoksyny botulinowej typu A (12)
Gen neurotoksyny Geny dla bia³ek
nietoksycznych

D³ugoœæ
genu (pz)

Liczba aminokwasów

Masa
(kDa)

Numer GenBank

3886

1296

149,4

AF488749

NTNH

3581

1193

138,2

AF488748

HA70

1881

625

71,1

AF488747

HA17

440

147

17,0

AF488745

HA34

881

291

33,8

AF488746

BotR/A

536

178

21,7

AF488750

BoNT
(LC+HC)

Geny koduj¹ce toksynê botulinow¹ i bia³ka nietoksyczne tworz¹ klaster genów
nazywany locus botuliny. Jest on prawdopodobnie po³o¿ony w obrêbie ruchomego
elementu genetycznego, który w zale¿noœci od rodzaju szczepu wystêpuje w ró¿nych miejscach w genomie (typ G na plazmidzie, typ C i D na bakteriofagu, typ A, B,
E, F na chromosomie). Na rysunku 1 przedstawiono genetyczn¹ organizacjê genów
neurotoksyny botulinowej typu A (13,14).
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Rys. 1. Schemat przedstawiaj¹cy klaster genów koduj¹cych toksynê botulinow¹ typu A oraz bia³ka
nietoksyczne i bia³ko BotR/A (13). Gen bont/A jest zlokalizowany na 3’ koñcu locus i jest poprzedzony genem ntnh (ang. non-toxic-non-hemagglutinin). Geny ntnh i bont s¹ transkrybowane w tym samym kierunku.
Geny hemaglutyniny (ha70, ha17, ha34) s¹ zlokalizowane na 5’ koñcu i s¹ transkrybowane w przeciwnym
kierunku. Gen botR jest zlokalizowany pomiêdzy operonem ntnh-bont/A i operonem ha.

Geny neurotoksyny i bia³ek nietoksycznych tworz¹ dwa policystronowe operony
(operon ntnh-bont/A i operon ha), transkrybowane w przeciwnych kierunkach. Rozdzielone s¹ one genem koduj¹cym bia³ko botR/A, które jest regulatorem wzmacniaj¹cym ekspresjê genów botuliny. Omawiany locus toksyny botulinowej wystêpuje w genomie tylko w jednej kopi (15-17).

4. Struktura toksyny botulinowej
Potwierdzenie struktury krystalicznej toksyny botulinowej w labolatorium prof.
Raymonda Stevensa by³o podstawowe w rozumieniu mechanizmu dzia³ania neurotoksyny. Struktura du¿ego bia³ka o masie 150 kDa jest p³aska i modu³owa (sk³ada
siê z modu³ów/domen), dziêki czemu posiada wyj¹tkowy potencja³ i selektywnoœæ
neuronow¹. Toksyna sk³ada siê z trzech domen: 1) wi¹¿¹cej (C-koniec ³añcucha ciê¿kiego), 2) translokacyjnej (N-koniec ³añcucha ciê¿kiego) oraz 3) enzymatycznej
(³añcuch lekki) z wysoce specyficzn¹ aktywnoœci¹ endopeptydazy do przecinania
bia³ek zaanga¿owanych w uwalnianie neurotransmiterów (rys. 2). Domeny ró¿ni¹
siê od siebie strukturalnie, natomiast domena enzymatyczna otoczona jest pêtl¹.
Domeny mog¹ dzia³aæ niezale¿nie od siebie, cecha ta stwarza wiele mo¿liwoœci do
tworzenia inhibitorów neurotoksyny (23).
Poznanie struktury oraz modelu cz¹steczkowego stworzy³o mo¿liwoœæ zaprojektowania antidotum przeciwko botulizmowi. Dowiedziono, ¿e zablokowanie którejkolwiek z domen mo¿e zahamowaæ funkcjê toksyny botulinowej. Ludzkie przeciwcia³a monoklonalne, ma³e peptydy i ma³e cz¹steczki wp³ywaj¹ce na aktywnoœæ endopeptydazy zosta³y uznane za potencjalne nowe inhibitory. Szczegó³owe informacje
dotycz¹ce strategii projektowania inhibitorów neurotoksyny Clostridium botulinum
zamieszczone s¹ w pracy S. Cai i B.R. Singh z 2007 r. (18).
126
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Rys. 2. Krystaliczna struktura toksyny botulinowej typu A (3-D) z zaznaczonymi trzema domenami:
1) wi¹¿¹c¹, 2) translokacyjn¹ i 3) enzymatyczn¹ (23).

5. Mechanizm dzia³ania toksyny botulinowej
Z³¹cze nerwowo-miêœniowe to synapsa znajduj¹ca siê pomiêdzy neuronem ruchowym i w³óknem miêœniowym. U zdrowego cz³owieka impuls nerwowy docieraj¹cy do synapsy nerwowo-miêœniowej powoduje otwarcie bramkowanych napiêciem kana³ów wapniowych obecnych w b³onie presynaptycznej. Wnikanie jonów
wapnia do wnêtrza neuronu poprzez otwarte kana³y powoduje fuzjê pêcherzyków
synaptycznych z b³on¹ presynaptyczn¹ i uwolnienie acetylocholiny do szczeliny synaptycznej. Acetylocholina dyfunduje poprzez szczelinê i wi¹¿e siê z miêœniowym
receptorem acetylocholiny, powoduj¹c depolaryzacjê sarkolemmy i powstanie potencja³u czynnoœciowego, który przemieszcza siê wzd³u¿ komórki miêœniowej, wywo³uj¹c skurcz miêœnia. Warunkiem niezbêdnym do po³¹czenia pêcherzyków synaptycznych z b³on¹ komórkow¹ neuronu i uwolnienia przekaŸnika nerwowego na
zewn¹trz komórki jest obecnoœæ kilku bia³ek transb³onowych (SNARE), tworz¹cych
kompleks fuzyjny. Nale¿¹ do nich syntaksyna, synaptobrewina (VAMP2) oraz bia³ko
SNAP 25. Syntaksyna wraz z przy³¹czonym do niej bia³kiem SNAP 25 umiejscowiona
jest w presynaptycznej b³onie komórkowej, natomiast synaptobrewina jest zakotwiczona w b³onie pêcherzyka poprzez pojedyncz¹ helisê transb³onow¹, wiêksza jej
czêœæ znajduje siê po stronie cytozolowej, gdzie dostêpna jest dla bia³ka SNAP 25.
Powstanie kompleksu bia³kowego umo¿liwia zbli¿enie siê pêcherzyka do b³ony komórkowej na odleg³oœæ optymaln¹ dla po³¹czenia siê b³on oraz uwolnienie acetylocholiny do przestrzeni presynaptycznej, co powoduje przekazanie impulsu nerwowego do miêœni, a w konsekwencji ich skurcz (19) (rys. 3).
BIOTECHNOLOGIA 2 (85) 123-133 2009
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Rys. 3. Mechanizm przekazywania impulsu nerwowego z synapsy do miêœni. Powstanie kompleksu
bia³kowego sk³adaj¹cego siê z bia³ek SNARE (Synaptobrewina, Syntaksyna, SNAP 25), umo¿liwia zbli¿enie siê pêcherzyka synaptycznego do b³ony presynaptycznej na optymaln¹ odleg³oœæ. Fuzja pêcherzyków z b³on¹ powoduje uwolnienie acetylocholiny do szczeliny synaptycznej, co powoduje przekazanie
impulsu nerwowego do miêœnia.

W przypadku gdy toksyna botulinowa dostanie siê do organizmu jest wch³aniana
w jelitach i poprzez endocytozê przenika do uk³adu krwionoœnego i limfatycznego.
Nastêpnie wnika do naczyñ krwionoœnych wskutek nierozpoznanego dotychczas
mechanizmu, przedostaje siê do przestrzeni miêdzykomórkowej, gdzie oddzia³uje
z cholinergicznymi komórkami nerwowymi.
Niezale¿nie od typu toksyny botulinowej mechanizm dzia³ania ka¿dej z nich jest
podobny i mo¿na go sprowadziæ do trzech g³ównych etapów (rys. 4).
W pierwszym etapie neurotoksyna wi¹¿e siê z b³on¹ presynaptyczn¹ neuronu
poprzez specyficzne oddzia³ywania pomiêdzy domen¹ wi¹¿¹c¹ ³añcucha ciê¿kiego
a receptorami znajduj¹cymi siê na powierzchni komórki.
W drugim etapie toksyna przenika do wnêtrza zatrutej komórki, tworzy siê pêcherzyk synaptyczny, po czym cz¹steczka toksyny jest wch³aniana do wnêtrza neuronu na drodze endocytozy. Nastêpnie neurotoksyna opuszcza pêcherzyk (endosom) i przedostaje siê do cytoplazmy komórki. Na skutek dzia³ania pomp protonowych w b³onie endosomu nastêpuje stopniowe obni¿enie pH. Uwa¿a siê, ¿e
w pH 5,5 i ni¿szym nastêpuje zmiana konformacji toksyny, która prowadzi do ekspozycji reszt hydrofobowych i umo¿liwia toksynie botulinowej osadzenie siê na
membranie synaptycznej.
W ostatnim etapie nastêpuje redukcja mostku disiarczkowego ³¹cz¹cego ³añcuch ciê¿ki i ³añcuch lekki neurotoksyny. £añcuch lekki staje siê metaloproteaz¹
128
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Rys. 4. Mechanizm dzia³ania toksyny botulinowej. Toksyna botulinowa wi¹¿e siê z b³on¹ presynaptyczn¹ i przenika do wnêtrza zatrutej komórki, tworzy siê pêcherzyk synaptyczny. W drugim etapie nastêpuje redukcja wi¹zania disiarczkowego ³¹cz¹cego ³añcuch ciê¿ki i ³añcuch lekki neurotoksyny.
£añcuch lekki staje siê metaloproteaz¹, której celem dzia³ania s¹ bia³ka transb³onowe SNARE. Degradacja któregokolwiek z tych bia³ek uniemo¿liwia po³¹czenie siê pêcherzyka synaptycznego z b³on¹ presynaptyczn¹ i uwolnienie acetylocholiny do przestrzeni miêdzykomórkowej (19).

(w centrum katalitycznym podjednostki wystêpuje jon cynku), której celem
dzia³ania s¹ bia³ka transb³onowe SNARE. Degradacja któregokolwiek z tych bia³ek,
uniemo¿liwia po³¹czenie siê pêcherzyka synaptycznego z b³on¹ presynaptyczn¹
i uwolnienie acetylocholiny do przestrzeni presynaptycznej. Zablokowanie przekazywania impulsu nerwowego do miêœni powoduje d³ugotrwa³e rozluŸnienie miêœni
(20-22).
Wraz ze szczegó³owym zrozumieniem mechanizmu dzia³ania toksyny botulinowej, powsta³o wiele nowych mo¿liwoœci uzyskiwania inhibitorów i antidotum przeciwko botulizmowi. Inhibitory mog¹ hamowaæ dzia³ania toksyny na ka¿dym z trzech
etapów: wi¹zanie do b³ony presynaptycznej, endocytozê, translokacjê, dzia³anie
proteazy, jak równie¿ mog¹ neutralizowaæ toksyny w œrodowisku zewn¹trzkomórkowym (18).
Jakkolwiek wszystkie typy toksyny botulinowej hamuj¹ wydzielanie acetylocholiny do przestrzeni synaptycznej, to ka¿da z nich oddzia³uje w inny sposób na bia³ka
typu SNARE. Przyk³adowo, toksyny botulinowe typu A i E degraduj¹ 25 kDa bia³ko
SNAP 25, ale ka¿da z toksyn w innym docelowym miejscu ciêcia. Typy B, D, F i G oddzia³uj¹ z bia³kiem VAMP, przecinaj¹c je w zale¿noœci od typu w ró¿nych miejscach.
Toksyna botulinowa typu C mo¿e degradowaæ zarówno syntaksynê jak i bia³ko SNAP
25 (4,23).
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W tabeli 2 przedstawiono poszczególne typy toksyny botulinowej, bia³ka na które skierowane jest dzia³anie proteolityczne oraz docelowe miejsca ciêcia dla poszczególnych typów neurotoksyny.
Tabela 2
Dzia³anie proteolityczne toksyn botulinowych (23)
Typ toksyny botulinowej

Degradowane bia³ko

Miejsce ciêcia

A

SNAP-25

Gln197-Arg198

B

VAMP/Synaptobrevina

Gln76-Phe77
Gln59-Phe60?

C1

Syntaksyna 1A, 1B
SNAP-25

Lys253-Ala254
Lys252-253

D

VAMP/Synaptobrevina

Lys59-Leu60
Ala67-Asp68
Lys42-Leu43?

E

SNAP-25

Arg180-Ile181

F

VAMP/Synaptobrevina

Gln58-Lys59
Gln41-Lys42?

G

VAMP/Synaptobrevina

Ala81-Ala82

Zaprezentowane uprzednio ró¿nice w mechanizmie dzia³ania toksyny botulinowej, w zale¿noœci od serotypu, wp³ywaj¹ na si³ê i czas dzia³ania w organizmie.
Najbardziej toksycznym naturalnym czynnikiem biologicznym poznanym przez
cz³owieka jest typ A toksyny botulinowej i to w³aœnie on jest wykorzystywany praktycznie. Toksyna botulinowa typu A jest 1,8 mld razy bardziej zabójcza od dyfterytu,
30 mln razy bardziej ni¿ jad kobry, 12 mln razy bardziej ni¿ toksyna wytwarzana
przez Vibrio cholerae (24). Aktywnoœæ oznacza siê poprzez wskaŸnik LD50, (po podaniu 0,05 ng neurotoksyny typu A ginie 50% myszy p³ci ¿eñskiej z gatunku Swiss
Webster o wadze 18-20 g ka¿da). Przyjêto, ¿e 1U jest to iloœæ toksyny okreœlona
przez wskaŸnik LD50 (24) .
W medycynie wykorzystuje siê równie¿ toksynê botulinow¹ typu B, jest ona jednak 500 razy mniej toksyczna od toksyny botulinowej typu A (25).

6. Zastosowania toksyny botulinowej
Toksyna botulinowa typu A i B jest produkowana pod trzema nazwami handlowymi (26):
1) BOTOX – (kompleks neurotoksyny botulinowej typu A + albumina + NaCl);
firma Allergan, Irvine, California; produkowany jako liofilizat;
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2) DYSPORT – (kompleks neurotoksyny botulinowej typu A + albumina + laktoza); firma Ipsen Limited, Berkshire, Wielka Brytania; produkowany jako proszek
do sporz¹dzenia roztworu;
3) MyoBloc – (toksyna botulinowa typu B + albumina + NaCl + bursztynian
sodu); firma Eian Corporaction, Dublin, Irlandia; produkowany jako roztwór do iniekcji.
Botulina to obecnie niezast¹piony czynnik terapeutyczny stosowany w leczeniu
zaburzeñ nerwowo-miêœniowych, jest wykorzystywana równie¿ przy uœmierzaniu
bólu, nadpotliwoœci oraz w schorzeniach uk³adu pokarmowego (27-29).
Dysfunkcje, przy których mo¿na stosowaæ toksynê botulinow¹:
– dystonia szyjna, tiki nerwowe, dr¿enie samoistne r¹k, przykurcze twarzy, bruksizm,
drgania w³ókienkowe miêœni, drgawki, ró¿ne formy epilepsji (27-31);
– spastycznoœæ miêœni, przykurcze (27,28);
– zaburzenia hipersekrecyjne: nadpotliwoœæ d³oni i stóp, zespó³ nerwu uszno-skroniowego (27,28,32);
– zaburzenia oczu: zez (zbie¿ny, rozbie¿ny), oczopl¹s, oscylopsja, opadanie powieki, kurcze powieki, podwiniêcie powieki (27,28,33);
– bóle g³owy, migrena, nerwobóle, bóle pleców (27,28,34,35);
– zaburzenia uk³adu pokarmowego: zaparcia, zatwardzenia, skurcze dolnej czêœci prze³yku, oty³oœæ (27,28,36);
– j¹kanie, problemy ze strunami g³osowymi, dr¿enie g³osu (27-29);
W 2002 r. botulina sta³a siê alternatyw¹ dla chirurgii plastycznej i zaczê³a byæ
wykorzystywana w kosmetologii do usuwania zmarszczek (poziome bruzdy na
czole, bruzdy pionowe, asymetria brwi, podnoszenie brwi, ,,kurze ³apki”,
zmarszczki mimiczne). Ból podczas zabiegu jest niewielki, dlatego nie ma potrzeby stosowania znieczulenia. Efekt jest widoczny ju¿ po szeœciu godzinach od iniekcji i utrzymuje siê przez oko³o szeœæ miesiêcy. Toksyna jest podawana jako
miejscowy czynnik parali¿uj¹cy i dzia³a jedynie w obrêbie miêœni, do których zosta³a wstrzykniêta.
W³aœciwoœci toksyny botulinowej starano siê wykorzystaæ równie¿ do produkcji
broni biologicznej. Badania nad u¿yciem botuliny w celach militarnych rozpoczêto
ju¿ kilkadziesi¹t lat temu w Japonii, Zwi¹zku Radzieckim oraz w Stanach Zjednoczonych. Nadal prowadzone s¹ w kilku krajach. Toksyna botulinowa mo¿e wnikaæ przez
b³onê œluzow¹ uk³adu oddechowego (1 gram toksyny, która poprzez inhalacjê dostaje siê do krwiobiegu mo¿e zabiæ 1,5 mln ludzi). W pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych XX w. japoñska sekta Aum Shinrikyo kilkakrotnie próbowa³a rozpyliæ toksynê w centrum Tokio, istnieje jednak trudnoœæ w przeprowadzeniu jej w stan
aerozolu poniewa¿ jest szybko degradowana w powietrzu, dlatego ¿aden z ataków
nie powiód³ siê (39).
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7. Podsumowanie
Kliniczne zastosowanie toksyny botulinowej typu A, jednego z serotypów neurotoksyny Clostridium botulinum, reprezentuje jedn¹ z najdynamiczniej rozwijaj¹cych
siê ga³êzi w nowoczesnej medycynie. Substancjê bêd¹ca potencjaln¹ trucizn¹ wykorzystano jako czynnik terapeutyczny. Botulina sta³a siê równie¿ popularnym œrodkiem powszechnie stosowanym w celu poprawienia urody. Iloœæ patentów, w których opisuje siê nowe zastosowania neurotoksyny w celach terapeutycznych dowodzi, ¿e coraz czêœciej wypiera ona konwencjonalne metody leczenia.
W prezentowanej pracy skupiono siê na strukturze, mechanizmie dzia³ania i zastosowaniu toksyny botulinowej. Pominiêto natomiast tematykê zwi¹zan¹ z produkcj¹, informacje na ten temat s¹ opisane szczegó³owo w patentach (40,41).
Obecnie toksyna botulinowa uzyskiwana jest z hodowli bakterii Clostridium botulinum,
nastêpnie kompleks neurotoksyny jest oczyszczany poprzez szereg precypitacji a¿
do uzyskania krystalicznego, aktywnego kompleksu. Jednak ostatnie doniesienia naukowe, œwiadcz¹ o tym, ¿e uzyskano ju¿ rekombinowan¹ genetycznie botulinê.
W patencie (42) z roku 2006 opisano konstrukcje wektorów, maj¹cych na celu uzyskanie jak najwy¿szej ekspresji genu koduj¹cego toksynê botulinow¹ typu A, jednak
aby wykorzystaæ rekombinowan¹ genetycznie botulinê w praktyce potrzeba jeszcze
wielu badañ. Jaki bêdzie efekt koñcowy, oka¿e siê na pewno w niedalekiej przysz³oœci.
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