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The article,presents the growing role of Clostridium
to some extent in ańimals as well.
therapy which]generate the select
after multiP$ng in the intestines, may induce antibioti
pseudomembranous eolitis. The article also discusses
ronment and its paths of transmission through patien
genous sources of infection such as animals and their role as possible vectors of zoonotic infections. Different
virulence factors of C. difficile, mainly toxin A (enterotoxin) and toxin B (cytotoxin), their łriological proper-
ties, toxin receptors and the attack mechanisms of enterotoxin on the actin-containing cytoskeleton of the gut
epithelium, increased peristalsis and permeabi|ity, accumulation of fluid and intestinal damage are also evalu- ,

ated. General principles of therapy, especially the use of vankomycin together with cholestyramine and a ,

probiotic which deals with Saccharomyces boulardii (resisistant to antibiotics) are also presented.
Kelłvords: C. difficile - toxins-activity.

W ostatnich latach nieprzerwanie wzrasta, głównie
w medycynie (26), rola chorobotwórcza beztlenowca
C. dil/icile (3, 7, 44,46). Wynika to z postępującej
umiejętności diagnozowania tego kłopotliwego drob-
noustroju (łac. di/Jicile trudny, mozolny), nadto pa-
radoksalnie z dokonanego postępu w zwalczaniu za-
każęń człowi eka, szc ze gó lni e metodą antyb iotykote-
Tap:l, z uzyciem coraz to doskonalszych preparatów o
szerokim spektrum przeciwbakteryj nych oddziaływań
(.3, 26, 53), Stymuluje ona selekcjonowanie niewraz-
liwych na taki wpływ fonn przetrwalnikujących C.
dilficile (8, 26, 32). Namnożony zarazek, zresztą w
rożnym czasie od zakończenia leczenia (3. 32), jest
głównym u ludzi czynnikiem przyczynowym biegun-
ki p o antyb i otykowej, zap al enia okrężni cy Ql an c o l i t i s ),
czasem rzekomobłoniastego (colitis pseudomenlbra.-
nacea) z wystąpieniem objawów toksycznych olbrzy-
miej okrężnicy (megacolon toxica, choroba Hirsch-
sprunga) zagrażających perforacją ściany jelita, bak-
teriemią i zejściem śmierlelnym (26,32,46). Dowie-
dziono także w przypadku człowieka możliwości tok-
sycznych oddztaływań w powyższych warunkach nie-
których szczepów C. perfringens (10) i C, sporogenes
(2I), a u królików C. spiriforme (9).

Nosicielstwo C. dfficile szacowane u osób doro-
słych na około 6% wielokrotnie wzrasta w następstwie
podawania np. cefalosporyn (do 57oń, wg 54). Miarą
problemu, niesłychanie w medycynie istotnego, jest
rozpowszechnienie drobnoustroju w środowisku ze-

wnętrznym (żrodŁem leczeni pacjenci, wg 42, zatnld-
niony personel, wg 40, używany sprzęt, wg 11) sprzy-
j aj ące szerzeniu się zakażeń szpitalnych (nosicielstwo
stwierdzane u ponad 20% osób hospitalizowanych w
czasie dłlższym niż 7 dnl, wg 2 5). P oza tym niebaga-
telne sąwysokie koszty leczenia powyższych infekcji
fieden przypadek ponad 4000 USD, wg 54) otaztrud-
no ść obnizenia potencj afu epi demi o1o gicznego p oprzęz
eliminacj ę ni ezwykle opornych form zarodnikowych
C. dilJicile (6, 26, 32).

Drobnoustrój występuje w róznych biotopach (m.in.
gleba, osady morskie, torfowiska, wg 35). co więcej w
wysoki ej koncentracj i (rezetwuarem e gzo gennym gle-
ba: 7 ,5 x I01-J ,5 x l 012, wg 18, 40).Poza tym stwier-
dz arry j e st w kale zw l,er ząt (źr o dłem endo gennym m. in.
konie -wg27, bydło wg 35, psy wg 51, koty - wg
35, zające wg 15, ptaki - wg 35) wywołując czaseill
przewlekłą bie gunkę p sów ( 5, 5 l ), także poantybioty-
kowąkrólików (45), niekiedy spontaniczną chomików
(l3), nawet ze śmiertelnym przebiegiem (źrebięta:
krwotoczno-maftwicze enterocol itis, wg 28). Powszech-
ność występowania C. di/ficile u zwierząt zainspiro-
wała do wysunięcia ostatnio hipotezy o możliwości
zoonotycznego zagrożenia tą infekcją człowieka (6).

Wytwarzanie toksyn
Drobnoustroj oddztaĘwuje w jakimś stopniu degra-

dująco na struktury tkankowe za pośrednictwem hy-
drolitycznych enzymów, tj. poprz ez pr oteazę, kolage-



nazę l hialuronidazę, nadto heparynazę oraz chondro-
ityno 4-sulfatazę (48, 49,55). Niesłychanie istotną
właściwo śó, któr a określa możliwo ść namnozenia się
laseczki C. dfficile stanowiwyjątkowajej wręcz opor-
ność - warunkowana łatwościąwyfiłarzania in vivo
form przetrwalnych - na wszystkie niemal antybioty-
ki (7, 19). Główną jednak rolę w chorobotwórczości
zarazka spełniają toksyny A i B (6, 7 , 26, 37 , 4I, 43)
będące największymi molekułami spo śród j adów bak-
teryjnych (7). Posiadają cechy toksyn białkowych, tj.
ciepłowrażliwość (niszczone w 100'C w ciągu 10
min.), podlegają transformacji w anatoksynę (0,4Yo
formalina w 37oC podczas 36 godz.,wg 16) i sąwraz-
liwe na wpływ trypsyny (6), nadto inaktywację che-
mlczną(ptzezkwasy izasady,wg 6). Geny toksyn A i
B sązlokalizowane na jednym chromozomie, a jedy-
nie oddzielone obszarem 0,4 kb proteiny o nieznanej
jeszcze funkcji (39).

Jady A i B tworzą długie łańcuchy polipeptydowe.
Podstawowe ich właściwości zestawiono w tab. 1 (wg
3 6, 37, 4 1 ). Wynik a z ntej, że toksyny te charakteryzu-
je podobna akĘwność letalna (DL: 50 ng). Toksyna
A (c.m.:308 000) składa sięz27I0 grup aminokwa-
sowych i jest enterotoksyną(dosis enterotoxica: I p,g,

w g 37), natomiast nieeterotoksyno genny polipeptyd B
utworzony z 2366 aminokwasów stanowi wobec ko-
mórek nabłonkowych nadzw y czaj sllną cytotoksynę
(dosis torica : I pg, wg 37). Sekwencję tych amino-
kwasów znamionuje wysoki stopień homologii (17).

Odcinek końcowy N polipeptydów A i B wykazuje
szereg podobieństw (I7), a ich zakoiczenia karboksy-
l owe (-C O O H) w sp ó łrw orz ą ukł a d p olw tar zaj ących s i ę
jednostek (39). W toksynie A pełniąone funkcję recep-
torawiĘącegopołączonezgalaktoząugrupowaniache-
micznę (Gala 1 -3 GalB 1 -4GlcNAc) komórek epitelial-
nych chomików i królikow (47),Przypomina to układ
receptorowy nabłonka jelit człowieka, w którym anĘ-
geny I, X i Y wychwytują w5,tworzoną enterotoksynę
(5 2) . Zatem struktury te prz edstawiaj ą naj mni ej s ząpr zry -
pttszczalniej ednostkę funkcj onaln ą(G alP I -4GlcNAc).

Jeszcze inną jednak wciąż hipotetyczną strukturę
wiązącąkomponenty A i B stanowić może hydrofo-
bowy odcinek ich centrum złożony z 50 grup amino-
kwasowych i 4 cząsteczek cysteiny (39).

Powyższe dane odnoszą się wyŁącznie do entero-
toksyny bowiem faktyczny receptor toksyny B nie
zo stń j e s zcze zidenty ftko w any, Intere suj ąc e, że nabło -
nek jelit płociu wykazuje wysoką oporność na choro-
botwórczy wpływ polipeptydów A i B (14). Tłumaczy
się to niewykształceniem receptoró w, pr zypuszczalntę
nie funkcjonujących także u niemowląt znoszącychbez
klinicznych konsekwencji wysokie nawet dawki jadów
C. dfficile (7),

Chorobotw órcze szczepy wytwarz ająznacznąna ogół
koncentrację obu toksyn (1). Podkreślany jest zwią-
zek pomiędzy toksyno gęnęząa aktywnością kolage-
nolityczną(31). Izolaty C. dfficile owyższej dla cho-
mików pato genno ś ci charakteryzuj e silniej s za r ow nteż
właściwość proteolityc zna (39),

Pewną osobliwością jest podobieństwo cech fizy-
kochemicznych i antygenowych jadów C. dfficile oruz
C. sordelli (41). Dotyczy to oddziaływujących entero-
toksynogennie toksyny A (C. dfficile) iHT (C. sor-
delli), nadto letalnie komponentu B (C. dfficile) oraz
W (C. sordelli), aczkolwiek mechanizm tych wpły-
wów na organizm jest odmienny (41).

Mechanizm działania

C, dfficile jest wręcz niezwykłym patogenem, któ-

ry ujawnia swój chorobotwórczy wpł).w głównie w wa-
runkach prowadzonej antybiotykoterapii (22, 36) z
użyciem przede wszystkim penicylin, klindamycyny i
cefalosporyn (20, 24, 42). Powst aŁąw ów czas próżnię
mikrobiolo giczną(microbiol o gical void, w g 2) !\rypeł-
nia ten łatwo zarodnikujący beztlenowiec - zatęmtabe
wyj ątkowo opomy na wpĘłv po dawanych leków (2 6).
Natomiast przed sfagoclowaniem zabezptecza lasecz-
kę C dfficile obecność struktury przypominającej
otoczkę (1). Rola wytwarzanych f,rmbrii i stwierdza-
nych rożnic w lepkości śluzu jelitowego nie została
dla chorobotwórczości tego drobnoustroju jeszQzę toz-
strzygnięta (30, 39).

Istnieje szeleg doniesień świadczących o jeszcze in-
nym pochodzeniu infekcji występujących w środowi-
sku szpitalnym (25,32,35). Chodzi tu głównie o za-
każenia przyrannę i w obrębie jamy brzusznej (26),
nadto pneumologiczne oraz ginekologiczne (24, 32,
50), być może powodowane nawet odpowiednio wy-
selekcjonowanym w wirulencji szczepem (26).

W}r,vołane infekcj ą zmiany są determinowane wpły-
wem toksyn A i B (26,43). Wstępnie, na poziomie
molekularnym, zachodzi proces ich internalizacjt (7,
26), drogąuogólnionej pinocytozy (33), lub endocy-
tozy mediowanej przezrecęptory komórkowe (7). Jed-
nak komponent A nie wpływa bezpośrednio na zrąb
komórki, ale powoduje UDP - glukozylację i odłą-
czenie glukozy od urydynodwufosforanu (ryc. 1), co
doprowadz a do zakocenia funkcji białek regulujących
polimeryzacj ę aktyny (proteiny Rho, Rac, CDC42, w g
2 9). Wywołany stan j ej depo limery zacji w kons ekwen-
cji powoduj e rozlaźntente złącz międzyenterocyto-
wych zabezpieczających spójność nabłonka jelit
(ryc, 1). Zaburza to perystaltykę jelit (4I), zwiększa
ich przesiękowośó (23), głównie dla wody i elektroli-
tów (7). Komórki ulegająatrakcji i zaokrągleniu, a ją-
dro margin allzacji (4 3 ). Indukowaną j edno c z e śni e re -
akcj ę zap aln ą charakt e r y zuj e nac i e k utw oI zony z nęu -
trofili i makrofagóq a stymulowana prostaglandyna
E2 i uwolnione cytokiny (interleukiny 84, 88) party-
cypująw destrukcji jelit (38). Nawet stosunkowo nie-
wielkie j ej uszkodzenia umo żIiwiają cytotoksyczny
wpływ toksynie B, która penetrując naruszoną przęz
enterotoksynę spójność ściany jelit wywiera efekt le-
talny (4I). Zatemw świętle tych danych pierwotna rola
komponentu A w zapoczątkowywaniu powyższych
zabur zęń wydaj e si ę być niep odważ alna (7, 8, 3 6, 4 I) .

Większość ognisk chorobowych występuje na od-
działach szpitalnych, w których kumuluje się w naj-
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Tab. 1. Niektóre właściwości toksyn A i B C. dfficile

właściwości
Toksyny

BA

Giężar molekularny

Dawka cytotoksyczna

Dawka
e nte rotoksyczna

Dawka letalna

H emaglutynac ja

Receptory

zawartość kationów

308 000

10 ng

1pg

50 ng

+

Gala1 -3GalB1 -4G lcNAc,
antygeny l, X, Y

żn, Fe

270 000

1pg

50 ng

n lezna ne

Zn, Fe

wyższym stopniu wpływ zwiększonego zagrożenia w
zw tązku z pr ow adz onym l e c z en i em p rz e c iwn o w otw o -

Towym (cytostatyki, radioterapia, wg 28,32,52) i sto-
sowaną antybiotykote r apią(22, 24, 26, 3 6, 42), szczę-
gólnie u chorych w podeszłym wieku (sale onkolo-
giczne, chirurgiczne, geriatryczne, wg 4, I2,30, 48,
49) . P o za tym w sp omni e ć należy, że w zw alc zaniu ty ch
jatrogenicznych zakażeń na t\e C. dfficile wykorzry-
stuje się przede wszystkim wankomycynę (enteralnie
u człowieka w ciężkich przypadkach 4 x 125 mg, wg
32,44),rzadziej metronidazol (u psów 200 mg, dwu-
krotnie dziennie, wg 5), nadto ciprofloksacynę i kwas
fu sydynowy (3 4) . E fekt terap elty czny wsp omaga uzy-
cie cholestyraminy (właściwości wiążące toksyny A,
B), pozatym probiotyku zawieraj ącego w swoim skła-
dzieniezwykle oporne na antybiotyki drożdże Saccha-
romyces boulardii (Ultra Levure, czas podawania 4
tyg,) dość skuteczne w przeciwdzlałaniu nawrotom
zachorowań (26,46). W przypadku toksycznego prze-
rostu okręznicy (megacolon toxica) wymogiem może
stać się inter-wencja chirurgiczna (wycięcie okręznicy,

colectomia), niezwykle jednak ryzykowna wobec sto-
sunkowo wys oki ej śmiertelno ści s ame go zabie gl (26) .
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