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Słowa kluczowe

Streszczenie

Clostridium difficile, choroba związana
z Clostridium difficile, leczenie

W minionym dziesięcioleciu w wielu krajach nastąpiło rozprzestrzenienie eidemicznego, wysoce wirulentnego rybotypu 027 Clostridium difficile, co spowodowało wybuch epidemii zapalenia jelit spowodowanego przez Clostridium difficile w szpitalach w Kanadzie,
Stanach Zjednoczonych, Europie, Azji i Australii. Wśród znanych rybotypów tej bakterii
027 produkuje najwyższe ilości toksyn typu A i B, posiada najwyższy współczynnik sporulacji oraz powoduje zachorowania o ciężkim przebiegu i podwyższonej śmiertelności.
W pracy przedstawiono aktualne zalecenia dotyczące leczenia choroby związanej
z Clostridium difficile uwzględniające wytyczne Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych, Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych,
a także omówiono stosowane w niej leki przeciwbakteryjne oraz wskazania do interwencji
chirurgicznej. Przegląd standardowych metod leczenia uzupełniono o wyniki badań eksperymentalnych prowadzonych z użyciem nowych substancji wykazujących aktywność
przeciw Clostridium difficile, takich jak cadazolid, LFF 571, orytawancyna, SMT 19969,
surotomycyna (CB-183,315). Wspomniano również o swoistej immunoterapii i zasadach
leczenia bakteriami kałowymi, które mogą stać się skuteczną alternatywą w zapobieganiu
nawrotom choroby związanej z Clostridium difficile.
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The spread of epidemic, hypervirulent PCR ribotype 027 of Clostridium difficile during last decade cased outbreak of Clostridium difficile-associated enteritis in hospitals in
Canada, United States of America, Europe, Asia and Australia. Among described ribotypes
of this bacteria, ribotype 027 produces the highest quantities of A and B toxins, develops
the highest number of spores and is responsible for more severe clinical course of disease
and raised mortality.
In this paper the most recent approach to treatment of Clostridium difficile infection,
including antibacterial drugs and indications to surgical intervention, are presented, according to recommendations of European Society of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases, Society for Healthcare Epidemiology of America and Infectious Diseases Society of America. Review of standard methods of treatment is extended to results of experimental studies on new, active against Clostridium difficile compounds such as cadazolid,
LFF 571, oritavancin, SMT 19969, surotomicin (CB-183,315). Specific immunotherapy and
rules of fecal bacteria treatment, which can be alternative in prevention of Clostridium
difficle-associated disease recurrences, are also mentioned.

Zapalenie jelit w przebiegu zakażenia Clostridium
difficile, nazywane chorobą związaną z Clostridium
difficile (ang. Clostridium difficile-associated disease
– CDAD), w ostatnim dziesięcioleciu stało się ogólnoświatowym problemem medycznym. Rozpowszechnienie epidemicznego, wysoce wirulentnego rybotypu
027 Clostridium difficile (C. difficile 027) spowodowało
wybuch licznych szpitalnych epidemii CDAD w Kanadzie,
Stanach Zjednoczonych, Europie, Azji i Australii (1-4).
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W Polsce pierwsze zachorowanie wywołane przez
C. difficile 027 zostało wykryte w Centralnym Szpitalu
Klinicznym w Warszawie (5). C. difficile 027 produkuje
duże ilości toksyn typu A i B, wytwarza więcej przetrwalników niż inne rybotypy tej bakterii, a także powoduje zachorowania o ciężkim przebiegu i wysokiej
śmiertelności (1, 6, 7). Najważniejszą przyczyną CDAD
jest zaburzenie fizjologicznej flory jelit spowodowane
przez antybiotyki przyjmowane w ciągu trzech miesięcy
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poprzedzających wystąpienie objawów. Metaanaliza przeprowadzona przez Browna i wsp. wykazała, że
wyższe ryzyko zachorowania na CDAD związane jest
z leczeniem cefalosporynami, fluorochinolonami, karbapenemami, klindamycyną, monobaktamami, niższe
– z makrolitami, penicylinami, sulfonamidami i trimetoprimem, brakuje natomiast związku z przyjmowaniem
tetracyklin (8). Zmieniająca się epidemiologia i obraz
kliniczny CDAD spowodowały intensywne poszukiwania nowych możliwości leczenia tej choroby.
OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE LECZENIA CDAD
We wszystkich postaciach klinicznych CDAD wskazane jest, jeżeli istnieje taka możliwość, zaprzestanie
podawania antybiotyku, który spowodował zachorowanie, uzupełnienie niedoborów wodno-elektrolitowych i stosowanie leczenia objawowego z wyłączeniem leków przeciwperystaltycznych. Stwierdzono, że
preparaty z tej grupy zwiększają ryzyko wystąpienia
toksycznego rozdęcia okrężnicy i pogarszają przebieg
CDAD (9-11).
LEKI PRZECIWBAKTERYJNE STOSOWANE W CDAD
Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa
Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych (European Society of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases – ESCMID) z 2009 roku oraz Amerykańskiego Towarzystwa Epidemiologii w Opiece Zdrowotnej (Society for Healthcare Epidemiology of America
– SHEA) i Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych (Infectious Diseases Society of America – IDSA)
z 2010 roku lekami z wyboru w leczeniu CDAD są metronidazol i wankomycyna (10, 12).
Wskazania do stosowania metronidazolu w CDAD
obejmują:
1) lekką lub umiarkowaną postać zachorowania, w których stosuje się metronidazol doustnie w dawce
3 x 0,5 g przez 10 dni (ESCMID) lub 10-14 dni (SHEA/
IDSA),
2) ciężką postać zachorowania z powikłaniami, takimi jak: niedrożność jelit, posocznica, perforacja
jelita grubego, toksyczne rozdęcie jelita grubego,
wstrząs, w której metronidazol podawany dożylnie w dawce 3 x 0,5 g stanowi uzupełnienie leczenia wankomycyną,
3) pierwszy nawrót choroby, jeżeli przebiega w postaci lekkiej lub umiarkowanej, w którym metronidazol podaje się doustnie w dawce 3 x 0,5 g przez
10 dni (ESCMID) lub 10-14 dni (SHEA/IDSA). Zastosowanie tego leku podczas początkowego
zachorowania nie stanowi przeciwwskazania do
użycia go w czasie nawrotu. Nie jest wskazane podawanie metronidazolu w czasie kolejnych nawrotów ze względu na jego neurotoksyczność (9, 10).
Metronidazol posiada ograniczoną skuteczność
w leczeniu CDAD. Musher i wsp. stwierdzili w grupie chorych na CDAD przyjmujących ten lek ustąpienie objawów u 78,0% badanych i nawrót choroby
u 28,0% (13). Efekt leczenia metronidazolem zależy od

przebiegu CDAD. Badanie przeprowadzone przez Zara
i wsp. wykazało, że metronidazol jest równie skuteczny jak wankomycyna w leczeniu lekkiej postaci choroby (odpowiednio 90,0 vs 98,0% wyleczeń klinicznych,
p = 0,36), ale gorszy od wankomycyny w postaci ciężkiej (odpowiednio 76,0 vs 97,0% wyleczeń klinicznych,
p = 0,02) (14). Wenisch i wsp. stwierdzili zależność
efektów leczenia metronidazolem od drogi jego podania. W badanej przez nich grupie chorych na CDAD
śmiertelność wynosiła 7,4% wśród osób leczonych
postacią doustną i 38,1% wśród pacjentów otrzymujących postać dożylną (p < 0,001) (15). Nie wykazano
skuteczności dodania metronidazolu do wankomycyny w leczeniu ciężkiej postaci CDAD (57,1% wyleczeń
klinicznych po monoterapii vs 65,1% po leczeniu skojarzonym, p = 0,49) (16). Niepokój wzbudziło pojawienie się szczepów Clostridium difficile (C. difficile) opornych na metronidazol. Wśród 415 izolatów zbadanych
przez Peláeza i wsp. 6,3% wykazywało oporność na
ten lek (17). Podłożem zmniejszonej wrażliwości lub
oporności C. difficile na metronidazol może być zwiększona produkcja białka Rec A, domniemanej nitroreduktazy i regulatora wychwytu żelaza (17).
Wskazania do stosowania wankomycyny w CDAD
obejmują:
1) według zaleceń ESCMID lekką, umiarkowaną lub ciężką postać zachorowania, w których
wankomycynę podaje się doustnie w dawce
4 x 0,125 g przez 10 dni. Zgodnie z rekomendacjami SHEA/IDSA antybiotyk ten przeznaczony
jest do leczenia ciężkiej postaci CDAD w dawce
4 x 0,125 g podawanej doustnie przez 10-14 dni.
W zachorowaniach ciężkich z powikłaniami dawka
wankomycyny może być zwiększona do 4 x 0,5 g
i podawana doustnie lub przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, a w przypadku niedrożności jelit jako
wlewy dorektalne. SHEA/IDSA zalecają w takiej
sytuacji równoczesne podawanie wankomycyny
doustnie i dorektalnie w łącznej dawce 4,0 g/dobę,
2) pierwszy nawrót choroby, w którym wankomycynę podaje się w taki sposób, jak w początkowym
zachorowaniu,
3) kolejne nawroty choroby, w których wankomycynę podaje się początkowo w dawkach zalecanych
w leczeniu pierwszego zachorowania, a następnie kontynuuje podawanie antybiotyku w zmniejszających się dawkach lub pulsacyjnie (9, 10).
Wankomycyna jest lekiem z wyboru w leczeniu
ciężkiej postaci CDAD (14). Analizy przypadków sugerują, że dodatkowe podanie jej we wlewach dorektalnych w czasie leczenia ciężkiej postaci CDAD
jest korzystne (19). Badanie przeprowadzone przez
Fekety i wsp. nie potwierdziło wyższej skuteczności
dawki 4 x 0,5 g wankomycyny w porównaniu z dawką 4 x 0,125 g, jednakże objęło ono małą grupę
osób (20). W leczeniu drugiego i kolejnych nawrotów
CDAD pulsacyjne podawanie wankomycyny okazało
się skuteczniejsze niż codzienne stosowanie dawki
1,0 - < 2,0 g (14,3 vs 71,4% nawrotów odpowiednio,
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p = 0,02). Podobną zależność wykazano w przypadku
leczenia wankomycyną w zmniejszających się dawkach
(odpowiednio 31,0 vs 71,4% nawrotów, p = 0,01) (21).
Wśród stosowanych w lecznictwie od wielu lat antybiotyków i chemioterapeutyków aktywność przeciw
C. difficile wykazują: kwas fusydowy, linezolid, nitazoksanid, ryfaksymina, teikoplanina i tygecyklina (22-24).
Nitazoksanid jest lekiem przeciwpierwotniakowym,
który wykazuje silne działanie na bakterie beztlenowe.
Najmniejsze stężenie hamujące (MIC) nitazoksanidu dla
C. difficile wnosi 0,03-0,5 µg/ml (średnio 0,076 µg/ml),
a najmniejsze stężenie hamujące wzrost 90% szczepów
C. difficile (MIC90) – 0,125 µg/ml (24). Po podaniu doustnym lek jest szybko deacetylowany w wątrobie do
tizoksanidu, który również wykazuje aktywność przeciw
C. difficile, a następnie sprzęgany z kwasem glukuronowym i wydalany z moczem oraz kałem (odpowiednio
31,5 i 66,2% podanej dawki) (25). W randomizowanym
badaniu z podwójną ślepą próbą nitazoksanid okazał
się przynajmniej tak skuteczny jak metronidazol w leczeniu CDAD (26). Podobnie wyniki randomizowanego
badania z podwójną ślepą próbą, przeprowadzonego
na małej grupie chorych z CDAD, wskazały na porównywalną z wankomycyną skuteczność nitazoksanidu (27).
Ryfaksymina jest antybiotykiem o silnym działaniu
bakteriobójczym na C. difficile (MIC 0,0038 - >16 µg/ml,
średnio 0,009 µg/ml; MIC90 0,015 µg/ml) (24). Podana
doustnie wchłania się w niewielkich ilościach i osiąga
wysokie stężenie w kale, wynoszące 4000-8000 µg/g
po trzecim dniu leczenia dawką 0,8 g/dobę (28). Pomimo tak niskiej wartości MIC90 i wysokiego stężenia
antybiotyku w kale, leczenie CDAD ryfaksyminą może
okazać się nieskuteczne w przypadku zakażenia szczepami C. difficile opornymi na ten lek. Mutacje w genie
rpoB, kodującym β podjednostkę polimerazy RNA,
doprowadzają do utraty wrażliwości C. difficile na ryfaksyminę i ryfampicynę (29). Odsetek takich szczepów wśród izolatów C. difficile uzyskanych od chorych
na CDAD jest zmienny i może osiągnąć ekstremalnie
wartość 36,8% (30). W leczeniu CDAD ryfaksymina
podawana jest głównie po zakończeniu standardowej
terapii w celu zmniejszenia częstości nawrotów. Skuteczność takiego postępowania oceniana jest różnie:
od pozytywnych opinii wynikających z leczenia małych
grup pacjentów, przez wyniki badania Mattili i wsp.
wskazujących na 53,0% trwałych wyleczeń, aż po dane
wynikające z randomizowanego badania z podwójną
ślepą próbą, które nie wykazało skuteczności ryfaksyminy w zapobieganiu nawrotom (31-35).
Tygecyklina jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania, które obejmuje również C. difficile (MIC 0,06-1,0 µg/ml, średnio 0,142 µg/ml; MIC90
0,25 µg/ml) (24). W badaniu na modelu ludzkiego jelita
nie powoduje kiełkowania przetrwalników ani produkcji toksyn C. difficile (36). Próby stosowania tygecykliny w CDAD dotyczą zwykle ciężkiej postaci, w której
była dodawana do standardowego leczenia. Analizy
przypadków dostarczają zarówno argumentów za, jak
i przeciw takiemu postępowaniu (37, 38).
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NOWE LEKI PRZECIWBAKTERYJNE STOSOWANE
W CDAD
Fidaksomycyna jest antybiotykiem makrocyklicznym
o wąskim zakresie działania, który został zaaprobowany do leczenia CDAD przez Amerykańską Agencję
ds. Żywności i Leków oraz Europejską Agencję Leków
w 2011 roku (39-41). Wykazuje silne działanie bakteriobójcze na C. difficile (MIC 0,015-0,25 µg/ml, średnio
0,081 µg/ml; MIC90 0,25 µg/ml) związane z hamowaniem aktywności bakteryjnej polimerazy DNA na etapie inicjacji transkrypcji (24, 39, 42). Fidaksomycyna
w badaniach in vitro zapobiega zarówno wytwarzaniu
przetrwalników, jak i produkcji toksyn przez C. difficile. Działania te związane są z hamowaniem ekspresji
genów spoIIID, spoIIR, tcdR, tcdA i tcdB (43, 44). Zalecana dla dorosłych dawka wynosi 2 x 0,2 g leku przez
10 dni (39). Fidaksomycyna wchłania się w małych
ilościach z przewodu pokarmowego, osiągając niskie
stężenie w osoczu: 22,8 ± 26,7 ng/mL w pierwszym
dniu leczenia i 28,5 ± 33,4 ng/mL w ostatnim. Koncentracja antybiotyku w kale jest wysoka i przekracza
1000 µg/g (45). Fidaksomycyna, w przeciwieństwie do
wankomycyny, wpływa w niewielkim stopniu na fizjologiczną florę jelit, pozwalając zachować wysoką koncentrację Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium
coccoidec, Clostridium leptum, Lactobactillus, Prevotella i Veillonella w kale (46). Działania niepożądane antybiotyku są łagodne i przejawiają się najczęściej nudnościami (2,7% leczonych osób), wymiotami (1,2%)
lub zaparciami (1,2%). Opisano reakcję nadwrażliwości na lek, która może przebiegać pod postacią obrzęku naczynioruchowego (39, 47). Skuteczność fidaksomycyny w leczeniu CDAD została potwierdzona w kilku
randomizowanych badaniach z podwójną ślepą próbą.
W badaniu klinicznym typu non-inferiority wykazano,
że fidaksomycyna nie jest gorsza od wankomycyny
w leczeniu CDAD (odpowiednio 87,7 vs 86,8% wyleczeń klinicznych, p = 0,75 w zmodyfikowanej analizie
zgodnej z intencją leczenia oraz odpowiednio 91,7 vs
90,6% wyleczeń klinicznych w analizie zgodnej z protokołem) (48). Fidaksomycyna zastosowana w leczeniu
CDAD powoduje istotnie rzadsze występowanie nawrotów niż wankomycyna (odpowiednio 15,4 vs 25,3%,
p = 0,005 w zmodyfikowanej analizie zgodnej z intencją leczenia oraz 13,3 vs 24,0%, p = 0,004 w analizie
zgodnej z protokołem). Różnica ta została wykazana
dla rybotypów C. difficile innych niż 027 (49). Leczenie
pierwszego nawrotu CDAD fidaksomycyną jest równie
skuteczne jak wankomycyną, ale powoduje rzadsze
występowanie kolejnego epizodu choroby (odpowiednio 19,7 vs 35,5%, p = 0,045 w analizie zgodnej z protokołem oraz 20,3 vs 32,3%, p = 0,08 w zmodyfikowanej analizie zgodnej z intencją leczenia) (50).
ESCMID w rekomendacjach z 2014 roku zaleciło
stosowanie fidaksomycyny w lekkiej, umiarkowanej
i ciężkiej postaci CDAD oraz w pierwszym i kolejnych
nawrotach, zaznaczając jednocześnie, że nie istnieją
dowody potwierdzające skuteczność tego antybiotyku
w leczeniu zagrażających życiu zakażeń C. difficile (9).
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KANDYDACI NA LEKI PRZECIWBAKTERYJNE
STOSOWANE W CDAD – SUBSTANCJE
W TRAKCIE BADAŃ
Cadazolid jest nowym antybiotykiem oksazolidynonowym, który wykazuje aktywność przeciw C. difficile (MIC 0,064-0,5 mg/l, MIC90 0,5 mg/l) (51). Jego działanie polega głównie na hamowaniu syntezy białek,
w mniejszym stopniu DNA. Zdolność cadazolidu do
wywoływania spontanicznych mutacji powodujących
lekooporność jest mała (52). W badaniach in vitro antybiotyk ten blokował wytwarzanie toksyn A i B oraz
przetrwalników C. difficile (53). W badaniu na modelu
ludzkiego jelita cadazolid powodował szybki spadek
liczby form wegetatywnych, spor oraz miana toksyn
C. difficile. Jego działanie na fizjologiczną florę jelit
jest zróżnicowane: od braku wpływu na Bacteroides
fragilis i Lactobacillus sp. po całkowity zanik Bifidobacterium sp. (54). Cadazolid wchłania się nieznacznie z przewodu pokarmowego, osiągając w osoczu
stężenie poniżej 3,3 ng/mL po podaniu jednej dawki
i 6,9 ng/mL po wielu dawkach. Wydalanie substancji
odbywa się głównie z kałem (81,0-93,5% podanych
dawek), w małych ilościach z moczem (55).
LFF 571 jest półsyntetycznym tiopeptydem, który
hamuje syntezę białek prawdopodobnie przez połączenie z czynnikiem elongacyjnym Tu (56). MIC
LFF 571 dla C. difficile wynosi ≤ 0,06-0,5 mg/L, a MIC90
0,25 mg/L (57). Punktowa mutacja G782A w genie
tufB kodującym czynnik elongacyjny Tu C. difficile jest
przyczyną obniżenia wrażliwości na LFF 571 i występuje z częstością < 4,5 x 10-11-1,2 x 10-9 (56). W badaniu na modelu zwierzęcym LFF 571 istotnie zmniejszał
w porównaniu z wankomycyną ryzyko śmierci i nawrotu CDAD (58). U ludzi stężenie LFF 571 w osoczu, po
doustnym podaniu dawki 4 x 0,2 g przez 10 dni, nie
przekracza 3,2 ng/mL. 60-100% podanej substancji
wydalana jest z kałem (59).
Orytawancyna jest półsyntetycznym antybiotykiem
lipoglikopeptydowym, który hamuje tworzenie peptydoglikanu ściany komórki bakteryjnej przez połączenie z sekwencjami D-Ala-D-Ala- lub D-Ala-D-Lac- jego
prekursorów (60). MIC orytawancyny dla C. difficile oznaczony w metodzie seryjnych rozcieńczeń na
podłożu płynnym wynosi średnio 0,31 mg/L, a MIC90
1,0 mg/L (61). W badaniu na modelu ludzkiego jelita
orytawancyna obniżała w ciągu dwóch dni liczbę form
wegetatywnych i przetrwalników C. difficile poniżej progu wykrywalności, powodowała wolniejszy niż wankomycyna zanik mian toksyn tej bakterii oraz zapobiegała
nawrotowi zakażenia (62). To ostatnie działanie związane było prawdopodobnie z adsorbcją antybiotyku
na powierzchni spor i hamowaniem powstawania form
wegetatywnych C. difficile (63). W badaniu na modelu
zwierzęcym orytawancyna zapewniała pełną ochronę
przed rozwojem CDAD (64).
SMT 19969 jest pochodną bibenzimidazolu, która
silnie hamuje wzrost C. difficile (MIC 0,125-0,5 µg/ml,
MIC90 0,25 µg/ml). Zakres działania SMT 19969 jest wąski i nie obejmuje wielu bakterii wchodzących w skład

fizjologicznej flory jelit (MIC dla Bacteroides fragilis,
Bifidobacterium sp., Lactobacillus, Prevotella sp.,
Veillonella sp. > 512 µg/ml) (65). W badaniu na modelu
zwierzęcym SMT 19969 nie wchłaniał się z przewodu
pokarmowego i wykazywał większą od wankomycyny
skuteczność w zapobieganiu CDAD (66).
Surotomycyna (CB-183,315) jest antybiotykiem lipopeptydowym, który zaburza potencjał błonowy
bakterii (67). MIC surotomycyny dla C. difficile wynosi 0,06-2,0 µg/ml, MIC90 0,5 µg/ml (68). W badaniu na
modelu zwierzęcym CB-183,315 wykazywał porównywalną z wankomycyną skuteczność w zapobieganiu
CDAD i jej nawrotom (67). Podobnie w randomizowanym badaniu z podwójną ślepą próbą surotomycyna
okazała się nie mniej skuteczna niż wankomycyna
w leczeniu CDAD (69).
PROBIOTYKI W LECZENIU CDAD
Pomimo pojedynczych doniesień wskazujących na
skuteczność Saccharomyces boulardii w zapobieganiu nawrotom CDAD, analiza przeprowadzona przez
Pillai i wsp. nie dostarczyła dowodów na rekomendowanie probiotyków w monoterapii lub łącznie z lekami
przeciwbakteryjnymi w leczeniu CDAD (70-72).
TERAPIA BAKTERIAMI KAŁOWYMI
W LECZENIU CDAD
Od pierwszego opisu terapii bakteriami kałowymi (ang. fecal microbiota transplantation – FMT)
w 1958 roku do czasów obecnych nastąpił rozwój
tej metody leczenia (73, 74). ESCMID w zaleceniach
z 2014 roku rekomenduje FMT w przypadku wielokrotnych, niereagujących na leczenie antybiotykami
nawrotów CDAD (9). Teoretyczną podstawą tej terapii
jest założenie, że zaburzenie flory jelit zarówno leży
u podłoża, jak i towarzyszy CDAD. Faktycznie, w kale
chorych na tę chorobę stwierdzono obniżoną koncentrację Bacteroides sp. i podwyższoną Actinobacteria,
Firmicutes i Proteobacteria (75). Po FMT następuje
przywrócenie fizjologicznej flory jelit i usunięcie C. difficile z przewodu pokarmowego (76, 77). Techniczne
aspekty przeprowadzenia terapii bakteriami kałowymi
dotyczą wyboru dawcy (krewny lub osoba anonimowa), badań przesiewowych dawcy w kierunku chorób
zakaźnych, preparatyki zawiesiny kału, drogi podania (zgłębnik nosowo-żołądkowy, kolonoskop, wlew
dorektalny) (74). Aktualnie trwa badanie kliniczne numer NCT01372943 z zastosowaniem hodowli probiotycznych bakterii jelitowych w leczeniu CDAD (78). Skuteczność FMT w leczeniu nawrotów CDAD jest wysoka.
W randomizownym badaniu, które przeprowadzono
w grupie pacjentów z nawrotem CDAD, jednorazowa
terapia bakteriami kałowymi spowodowała ustąpienie
objawów u 81,0% chorych w porównaniu z 31,0% po
leczeniu wankomycyną (p < 0,001) (77). Przeprowadzony przegląd systematyczny, który objął publikacje
dotyczące 317 chorych z nawrotem CDAD leczonych
bakteriami kałowymi, wykazał 92,0% skuteczność
tej metody przy częstości nawrotów wynoszącej
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4,0% (79). Podobnie wysoki odsetek wyleczeń klinicznych, stanowiący 91,0%, uzyskano wśród chorych leczonych z powodu nawrotów CDAD w pięciu centrach
medycznych w Stanach Zjednoczonych (80).

litów, a następnie podawanie w okresie pooperacyjnym dojelitowych wlewów wankomycyny. Takie postępowanie obniża śmiertelność do 19,0% (82).

LECZENIE CHIRURGICZNE W CDAD

Pomimo prób stosowania dożylnych preparatów
immunoglobuliny standardowej w ciężkich postaciach
CDAD, brakuje przekonujących dowodów potwierdzających jej skuteczność w leczeniu i zapobieganiu
nawrotom (83). U chorych na CDAD wykazano, że niskie stężenia surowiczych przeciwciał przeciw toksynom A i B są niezależnymi czynnikami predykcyjnymi
wystąpienia nawrotu (84). W randomizowanym badaniu z podwójną ślepą próbą stwierdzono, że podanie
chorym na CDAD monoklonalnych przeciwciał przeciw toksynom A i B Clostridium difficile nie wpływa
wprawdzie na natężenie ani czas trwania objawów, ale
istotnie zmniejsza w porównaniu z placebo częstość
nawrotów (odpowiednio 7,0 vs 21,0%, p < 0,001) (85).
Ustąpienie nawrotów CDAD opisano również po podaniu eksperymentalnej szczepionki zawierającej anatoksyny A i B Clostridium difficile (86).

ESCMID i SHEA/IDSA zalecają w swoich rekomendacjach leczenie chirurgiczne w ciężkiej postaci CDAD, która przebiega z perforacją jelita grubego lub pogarszającym się stanem ogólnym pomimo
stosowanego leczenia zachowawczego, zwłaszcza
w przypadku wystąpienia niedrożności jelit, objawów
zapalenia otrzewnej lub toksycznego rozdęcia jelita
grubego (9, 10). Leczenie chirurgiczne polegające na
wycięciu okrężnicy, wdrożone w tej grupie chorych
odpowiednio wcześnie, zanim stężenie mleczanów
w krwi osiągnie wartość 5 mmol/L lub leukocytoza 50 x 109/L, powoduje zmniejszenie śmiertelności
z 58,0 do 34,0% (p = 0,02) (81). Alternatywnym zabiegiem jest wytworzenie dwulufowej przetoki jelita
krętego, śródoperacyjne płukanie jelita grubego za
pomocą glikolu polietylenowego lub roztworu elektro-

IMMUNOTERAPIA W LECZENIU CDAD
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