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CLOSTRIDIUM DIFFICILE У БОЛНИЧКОЈ СРЕДИНИ 

 

Clostridium difficile, се све чешће препознаје као непосредни узрочник 
постантибиотског колитиса, односно као узрочник болничких дијареја (пролива). Дијареје 
узроковане C. дifficile појављују се спорадично или у мањим епидемијама, а преносе се са 
особе на особу. Према неким подацима C. дifficile се појављујe у скоро 8% хоспитализованих 
болесника и одговоран је за 20 до 30% болничких пролива. 

  

Сам узрочник, C. difficile се може се наћи у земљи, води и људским и животињским 
фекалијама. Clostridium difficile је грам позитивна анаеробна спореогена бактерија. Присутна 
је у колону дигестивног тракта и деце и одраслих. Код деце испод годину дана присутан је 
чак са 30-50%, као део цревне флоре, док мали број људи 1-4%, носе ову бактерију у цревима 
као нормалан део цревне флоре. 

Као што је речено, C. difficile је анаеробна бактерија којој не треба кисеоник за живот 
и репродукцију. Из тих разлога добро преживљава у дебелом цреву, где нема довољно 
кисеоника. Први пут је идентификован и описан 1935. године, али је изазвала велики интерес 
тек 1978. године, када је повезана са псеудомембранозним ентероколитисом. 

Инфекција C. difficile се шири фекално-оралном трансмисијом (са фецеса на храну 
или површину других објеката прљавим рукама), јер се C. difficile излучује столицом 
домаћина. Пренос инфекције је чешћи ако људи не перу руке редовно и правилно. Бактерија 
производи споре, које могу одолети тешким условима и могу живети месецима, па уколико 
се не спроводи темељно чишћење споре ће преживети дуго. Споре се такође могу ширити 
ваздухом. C. difficile у форми споре преживљава и у неповољним условима па се у тој форми 
лако преноси непосредно са болесника на болесника или посредством здравственог особља у 
болничкој средини. Инфекција C. difficile је данас најчешћи узрочник дијареја стечених у 
болници и чини се да је учесталост ових инфекција у порасту. 

C. difficile може се наћи и у старачким домовима и сличним установама здравствене 
или социјалне заштите, гдe је знатно већи проценат људи носи ову бактерију. 
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Clostridium difficile изазива патогена стања у дигестивном тракту лучењем три врсте 
токсина: 
• Токсин А-ентеротоксин А, 
•  Токсин Б-цитотоксин Б, 
• Binary токсин. 

Ови токсини узрокују болест, односно они доводе до дијареје и колитиса. 
 

Dанас су обољења која изазивa ова анаеробна бактерија позната као болести повезане са 
присуством Clostridium difficile -Clostridium difficile associated disease-CDAD. 
 

Clostridium difficile се сматра одговорним за низ различитих стања као што су: 
1. асимптоматска колонизација; 
2. дијареје различитих тежина; 
3. псеудомембранозни колитиси који угрожавају живот. 

 
Типични симптоми су: 
• абдоминални бол; 
• грчеви; 
• профузна дијареја (3-20 пута дневно); 
• обично почиње 5-10 дана (распон: неколико дана до 2 месеца) након почетка 

антибиотске терапије; 
• слузава, течна столица, непријатног мириса и зеленкасте боје (благе до тешке 

дијареје), некада столица садржи и крв; 
• повишена температура и грозница; 
•  необјашњива леукоцитоза (>10 000); 
• Као што је напоменуто некада болесници могу развити тежак облик болести назван 

псеудомембранозни ентероколитис. 
• Компликације укључују: 1. панколитис, 

2. токсични мегаколон,  
3. перфорацију, 
4. сепсу, 
5. ентотоксични шок, 
6. смрт 

 
Инкубациони период је непознат. 

 
Обољење може да настане: 
• контаминираном храном; 
•  водом; 
•  прљавим рукама. 
• Инфекција код хоспитализованих болесника настаје након дугог узимања 

антибиотика. 
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Фактори ризика су: 
• старија животна доб; 
• антимикробна терапија-некритична употреба антибиотика широког спектра, 

посебно беталактаматских антибиотика; 
• дужина хоспитализације; 
• већ инфицирани пацијенти Clostridium difficile; 
• већ постојећа обољења гастроинтестиналног тракта; 
• гастроинтестиналне дијагностичке процедуре или гастроинтестинална хирургија; 
• тешке болести праћене дуготрајним узимањем цитостатика, имуносупресивне и 

зрачне терапије су такође фактори ризика за настанак инфекције. 
Зашто се толико потенцира дуготрајно узимање антимикробних лекова у настанку 

инфекције? 
Наиме, у нашим цревима се налази велики број различитих врста бактерија, од којих нас 

многе штите од инфекције. Ако особа узима антибиотике за лечење инфекција неке корисне 
бактерије могу бити уништене. Ово омогућују Clostridium difficile да се размножава брже, 
при чему се смањује број корисних и добрих бактерије на рачун Clostridium difficile, који 
повећава свој број. Променом флоре колона долази и до поремећај функције мотилитета 
црева, која је погодна подлога за настанак и ширења инфекције. Као резултат тога настају 
већ више пута поменуте инфекције које се карактеришу као асимптоматска стања, проливи 
па све до по живот опасних псеудомембранозних колитиса. 

Треба поменути и релативно нови сој Clostridium difficile који производи врло моћан 
токсин. Овај сој је отпорн на многе лекове. Оно што забрињава је да се инфекција овим сојем 
јавља и код људи који нису узимали антибиотике и нису били у болници. 

Следећи антибиотици су најчешће повезани са инфекцијом Clostridium difficile: 

1. клиндамицин, 

2. пеницилини, 

3.  цефалоспорини, 

4. флуорохинолони 
Према подацима досад обљављених истраживања 70-90% инфекција изазваних 

Clostridium difficile настаје након примене антибиотика. 
 
Исход инфекције:  

1. Спонтано повлачење симптома и знакова у 15-23% пацијената унутар 2-3 дана након 
прекида узимања антибиотика; 

2. Код већине пацијената потребан је специфичан третман од стране инфектолога; 
3. У приближно 20% случајева дијареја изазвана C. difficile поново се јавља после 

лечења; 
4. Развој поменутих компликација болести. Леталитет 1-2,5%. 
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Дијагноза: Све сумњиве случајеве треба потврдити слањем фецеса у микробиолошку 
лабораторију за детекцију токсина C. difficile. Обично код једном потврђене дијагнозе не 
треба поново слати узорке, сем уколико не дође до поновног јављања-релапса након лечења. 
Ово се дешава, јер токсин може да остане позитиван у фецесу неко време након почетка 
терапије чак иако су се смирили симптоми. Скрининг и лечење асимптоматских 
болесника није потребно. Не препоручују се рутинске културе столица за детекцију C. 
difficile, али се могу вршити у току истраживања епидемија. 
 
Лечење: Лечење ентероколитиса чији је узрочник C. difficile спроводи се на следећи начин: 

• Прво, антибиотска терапија која је изменила бактријску микрофлору црева пацијента, 
мора се прекинути или се мора променити терапијом антибиотицима који су мање 
повезани са ентероколитисом. 

• Друго, треба избегавати антиперисталтичке лекове. Дијареја је одговор домаћина на 
инфекцију, да избаци патогене одговорне за ентероколитис. Коришћење опијата и 
антиперисталтичких лекова доводи до задржавања патогена. Вероватно погоршава 
некрозу слузокоже колона повезану са ентероколитисом и повећава ризик за развој 
токсичног мегаколона. Рехидрација болесника обично доводи до брзог побољшања. 
Губитак течности и електролита мора се надокнадити давањем интравенским путем 
док пролив не престане. 

• Треће, треба започети специфичну антибиотску терапију за лечење штетног патогена. 
Орални метронидазол (Orvagil®) даје се у дози од 400mgсваких 8 сати 10 дана, 
као лек првог избора.  Ако метронидазол не даје резултате, тада се даје орални 
ванкомицин 250mg сваких 6 сати у трајању од 10 дана. 
Ванкомицин не сме бити прва линија терапије због могућности појаве 
ванкомицин-резистентних ентерокока (VRE).  
Код већине болесника долази до побољшања у току 2-4 дана. Ипак поновно јављање-
релапс среће се код 15-25% болесника, обично након 1-3 недеље. 

 

Контрола употребе антиботика: Од свих мера које се примењују у превенцији пролива чији 
је узрочник C. difficile најуспешнија је рестрикција употребе антибиотика. Због тога је јако 
важно избегавати употребу неприкладних антибиотика и антибиотика широког спектра 
(нарочито оралних). Свака болница мора имати правилник о употреби антибиотика, 
који се мора редовно ревидирати. Најбољи избор су антибиотици уског спектра , у 
минималном трајању, уколико је битно да се употребе за лечење системских инфекција. 
Антибиотици, као што су аминогликозиди и неки флуорохинолони немају учинак деловања 
на ендогене анаеробне бактерије у цревима па ни на C. difficile. 
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Мере контроле инфекције: C. difficile је осетљива бактерија у вегетативном облику, 
међутим у неповољним условима који јој не омогућују раст, може створити споре. Ова 
способност стварања спора омогућава јој да опстаје и преживи у околини дужи период 
времена (нпр. на сувим површинама). Степен контаминације околине спорама C. difficile је 
пропорционалан броју болесника који имају пролив узрокован C. difficile. 

Контаминација околине може бити велика, нарочито ако је пролив тежак и удружен са 
инконтиненцијом. Асимптоматски болесници након инфекције могу наставити са лучењем 
микроорганизма фецесом и тако бити извор заразе. 

 

Треба предузети следеће мере контроле инфекције: 

• Обавезан преглед столице код болесника са дијарејом-слањем фецеса у 
микробиолошку лабораторију за детекцију токсина C. difficile. 

• Пратити исход инфекције код пацијената са C. difficile. 

• Рана дијагноза и терапија од стртане инфектолога. 

• Сви болесници морају бити изоловани од осталих болесника у једнокреветне собе са 
санитарним чвором или бити смештени по кохортном систему- сви они који имају 
симптоме инфекције C. difficile требају бити смештени у једној соби. 

• Посебну пажњу треба обратити на хигијену руку, пре и након контакта са болесником 
(Руке се могу контаминирати овом бактеријом директним контактом са болесником 
или спорама које контаминирају површине).Из тих разлога строга хигијена руку је 
свакако најбоља контролна мера за спречавање преноса инфекције. 

 

• Исправна употреба нестерлних једнократних рукавица, је помоћна мера, која помаже 
да се смањи пренос овог патогена са једне површине на другу. Руке се морају опрати 
након скидања рукавица. 
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• Болесникова непосредна околина као и друга места на којима се споре могу наћи 
(нпр. ормарићи, тоалети, ноћне посуде, умиваоници, површине у купатилима које се 
често додирују) и друга загађена подручја морају се чистити и дезинфиковати често 
и темељно. Прибор за прање који се користи за ову намену мора бити посебно 
одвојен.Крпе би требале бити за једнократну употребу или се морају одмах опрати 
након сваке употребе. Треба мапоменути да су споре C. difficile високо резистентне 
на већину дезинфицијенаса. 

• Како би се смањила контаминација површина потребно је редовно чишћење и 
дезинфекција површина. За дезинфекцију треба користити препарате који садрже 
хлор. 

 

Отпуштање болесника: Болесници који су имали инфекцију C. difficile могу остати дуго 
времена носиоци овог патогена и након завршене хоспитализације. Из тих разлога код 
болесника који се отпушта или се премешта у другу болницу, односно здравствену установу 
у медицинској документацији коју добија након отпуста мора бити наглашено постојање 
инфекције C. difficile током хоспитализације. 
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