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Artyku³ przegl¹dowy Review

Charakterystyka gatunku
Clostridium (C.) difficile jest Gram-dodatni¹, wy-

twarzaj¹c¹ przetrwalniki bakteri¹ beztlenow¹. Wystê-
puje w przewodzie pokarmowym cz³owieka i zwie-
rz¹t jako komensal lub drobnoustrój warunkowo cho-
robotwórczy. Posiada fimbrie umo¿liwiaj¹ce adhezjê
do b³ony �luzowej jelit. G³ównymi czynnikami cho-
robotwórczo�ci s¹: enterotoksyna A lub TcdA i cyto-
toksyna B lub TcdB. W obrêbie gatunku rozró¿niono
12 serogrup (A-I, K, X, S) (16). Obecnie znanych
jest oko³o 400 ró¿nych rybotypów C. difficile. Spo-
�ród nich jedynie rybotypy wytwarzaj¹ce toksyny wy-
wo³uj¹ zachorowania (22, 43).

Rola w etiologii i patogenezie
Przez szereg lat, od wykrycia w 1935 r., C. difficile

uwa¿ano za niechorobotwórczy drobnoustrój wcho-
dz¹cy w sk³ad normalnej flory jelitowej cz³owieka
i zwierz¹t, w tym gospodarskich i towarzysz¹cych cz³o-
wiekowi oraz laboratoryjnych. Dopiero po znacznym

up³ywie czasu od wprowadzenia antybiotyków w lecz-
nictwie ludzi zorientowano siê, ¿e stanowi on przy-
czynê biegunki pojawiaj¹cej siê u hospitalizowanych
pacjentów, którym podawano antybiotyki (antibiotic-
-associated diarrhea, AAD). Okaza³o siê, ¿e C. diffi-
cile nie jest jedynym gatunkiem bakterii wywo³uj¹cym
AAD, jednak¿e najczê�ciej w tym powi¹zaniu wyka-
zywanym (22).

Oprócz endogennej przyczyny ujawniania siê przez
niepatogenny do ingerencji antybiotykami drobnoustrój
jego chorobotwórczo�ci i wywo³ania infekcji z obja-
wami biegunki wykazano, ¿e równie¿ wystêpuj¹ ana-
logiczne schorzenia u ludzi, powodowane przez po-
chodz¹ce z zewn¹trz szczepy C. difficile. �ród³em tego
rodzaju egzogennych infekcji s¹ inne osoby lub zanie-
czyszczone tymi szczepami �rodowisko, wzglêdnie
¿ywno�æ.

Zachorowania, okre�lane jako AAD, nasilaj¹ siê
w ci¹gu minionej dekady w szeregu krajów. Obecnie
rocznie w USA wykazuje siê u ludzi ponad 300 000
przypadków wywo³anej przez C. difficile biegunki, co
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dawniej w takiej liczbie nie mia³o miejsca. Stwierdza
siê te¿, chocia¿ znacznie rzadziej, biegunkê wywo³a-
n¹ u ludzi przez C. difficile bez wcze�niejszego poda-
wania antybiotyków (17).

Powodowana przez C. difficile biegunka utrzymuje
siê u cz³owieka przez kilka dni, a nastêpnie zanika.
Mo¿e jednak przekszta³ciæ siê w zagra¿aj¹ce ¿yciu
zapalenie rzekomob³oniaste okrê¿nicy (pseudomem-
branous colitis, PMC).

U zwierz¹t gospodarskich i zwierz¹t towarzysz¹cych
cz³owiekowi, podobnie jak wy¿ej, C. difficile stanowi
niechorobotwórcz¹ bakteriê flory jelitowej lub przy-
czynê zaburzeñ ze strony przewodu pokarmowego.

Toksyna A powoduje destrukcjê struktur wystêpu-
j¹cych w cytoplazmie komórek epitelialnych. Zwiêk-
sza przepuszczalno�æ b³on komórkowych i sekrecjê
p³ynów do �wiat³a jelita, charakterystyczn¹ dla dzia-
³ania enterotoksyn w ogóle. Wywo³uje te¿ stany za-
palne w tkankach jej oddzia³ywania. Toksyna B nie
posiada wymienionych w³a�ciwo�ci enterotoksycznych
toksyny A, lecz jej potencja³ cytotoksyczny jest wg
Tonna i Welsby�ego (43) 1000-krotnie wy¿szy ni¿ tok-
syny A.

G³ówna ró¿nica miêdzy toksynami A i B polega
zatem na powodowaniu przez tê pierwsz¹ u zwierz¹t
do�wiadczalnych gromadzenia siê p³ynów ustrojowych
w jelitach, co nie ma miejsca w przypadku toksyny B
(10, cyt. wg 22). Mimo to wykazano, ¿e szczepy wy-
twarzaj¹ce wy³¹cznie toksynê B mog¹ wywo³aæ u cz³o-
wieka, podobnie jak szczepy wytwarzaj¹ce obie tok-
syny, schorzenie o objawach klinicznych (9, 20).

Szczepy C. difficile, produkuj¹ce wy³¹cznie toksy-
nê B, izolowane s¹ równie¿ od �wiñ (40) i koni (3,
27). Obie toksyny indukuj¹ pojawianie siê czynnika á
powoduj¹cego martwicê nowotworow¹ i prozapalnych
interleukin (22). Efektem jest tworzenie siê wspomnia-
nych zmian pseudob³oniastych w okrê¿nicy. Sk³adaj¹
siê one z: leukocytów obojêtnoch³onnych, w³óknika,
mucyny i �cian obumar³ych komórek (30). Zapalenie
okrê¿nicy wywo³ano eksperymentalnie u gnotobiotycz-
nych prosi¹t po podaniu im toksynotwórczych szcze-
pów C. difficile (41). Oprócz wymienionych toksyn,
niektóre szczepy C. difficile, w tym z nale¿¹cymi do
rybotypów 027 i 078, wytwarzaj¹ dwusk³adnikow¹
toksynê (CDT) (35). Wykazano, ¿e powoduje ona gro-
madzenie siê p³ynu w pêtlach jelitowych u królików
(13). Wytwarzana jest przez szczepy izolowane od
cz³owieka lub zwierz¹t.

Zgodnie z pogl¹dem Poutanena i Simora (30, cyt.
wg 22), w odniesieniu do patogenezy choroby wywo-
³anej przez C. difficile u cz³owieka nie tylko antybio-
tyki, ale ka¿dy czynnik, który powoduje zaburzenia
w równowadze normalnej flory jelitowej, czyli w rela-
cjach tworz¹cych j¹ grup drobnoustrojów, sprzyja roz-
wojowi postaci klinicznej. Drugim wa¿nym elemen-
tem jest kolonizacja przez toksynotwórcze szczepy
C. difficile b³ony �luzowej przewodu pokarmowego,
czemu sprzyjaj¹ zaburzenia wymienione w punkcie

pierwszym oraz co umo¿liwiaj¹ wspomniane fimbrie
warunkuj¹ce adhezjê. Trzecim warunkiem ujawnienia
siê procesu chorobowego jest wytwarzanie przez na-
mno¿one w du¿ej ilo�ci komórki C. difficile toksyn:
A i B lub jednej z nich. Przedstawiony pogl¹d doty-
cz¹cy patogenezy infekcji u cz³owieka mo¿e byæ te¿
akceptowalny w odniesieniu do patogenezy infekcji
wywo³ywanej przez C. difficile u zwierz¹t.

Kolonizacja przez ten drobnoustrój jelit u noworod-
ków niektórych gatunków ssaków (w tym ludzkich
osesków) jest jednak w konsekwencji bezobjawowa
mimo obecno�ci cytotoksyn w kale, identycznych
z tymi cytotoksynami, które na przyk³ad u osób doro-
s³ych wywo³uj¹ zapalenie okrê¿nicy o ciê¿kim prze-
biegu (24). Obserwacjê tê wyja�nia siê niedostateczn¹
liczb¹ wystêpuj¹cych w jelicie noworodków recepto-
rów, czyli miejsc ³¹czenia siê jelit z toksyn¹.

Nie wszystkie gatunki noworodków ssaków chro-
nione s¹ tym sposobem przed chorob¹. Dowodz¹ tego
publikacje dotycz¹ce np. prosi¹t i �rebi¹t, które zacho-
rowuj¹ (12, 22, 23, 47). Podobnie jak oseski ludzkie,
nowo narodzone króliki i chomiki nie s¹ wra¿liwe na
dzia³anie toksyn C. difficile (20, 21). Niezale¿nie od
znaczenia w patogenezie liczby receptorów swoistych
dla toksyny A C. difficile prawdopodobne s¹ te¿ inne,
bli¿ej nieznane czynniki, sprzyjaj¹ce pojawieniu siê
procesu chorobowego.

Za przyczynê zwiêkszania siê liczby przypadków
biegunki wywo³anej przez C. difficile u ludzi i zwie-
rz¹t, oprócz antybiotyków i innych czynników za-
burzaj¹cych równowagê flory jelitowej, uznano te¿
pojawianie siê w minionej dekadzie XXI w. nowych
rybotypów tego gatunku bakterii, podobnych w cho-
robotwórczo�ci do wysoce patogennych rybotypów
027 i 078 (15). Wykazywano je równie¿ w ¿ywno�ci
zwierzêcego pochodzenia, zw³aszcza w produktach
miêsnych. Wynik ten, jak te¿ kontakty ludzi ze zwie-
rzêtami, nosicielami C. difficile, uzasadniaj¹ potrzebê
kontynuowania badañ zmierzaj¹cych do wyja�nienia,
czy szczepy odzwierzêce s¹ zoonotyczne, czyli cho-
robotwórcze dla cz³owieka, podobnie jak np. pa³eczki
Salmonella. Jak wynika z ostatnio opublikowanego
monograficznego opracowania Keessena i wsp. (22)
na temat C. difficile u ludzi i zwierz¹t, nie dowie-
dziono do chwili obecnej chorobotwórczo�ci dla cz³o-
wieka odzwierzêcych szczepów C. difficile, mimo ¿e
ich w³a�ciwo�ci by³y w szeregu przypadków bardzo
zbli¿one do w³a�ciwo�ci szczepów izolowanych od
ludzi, które u nich wywo³ywa³y zachorowania. Mo¿li-
wa jest natomiast, maj¹ca do�æ czêsto miejsce, trans-
misja szczepów zwierzêcych do ludzi, ale, jak s¹dz¹
Keessen i wsp. (22), bez wywo³ywania u nich zacho-
rowañ.

Dodatkowo, ze wzglêdu na niewywo³ywanie przez
C. difficile biegunek u tuczników oraz niskie u nich
nosicielstwo w momencie uboju (do 3,9%), przeno-
szenie z tego �ród³a za po�rednictwem miêsa infekcji
do cz³owieka wydaje siê ma³o prawdopodobne (29).
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Bardziej s³uszne jest przypuszczenie, ¿e produkty ¿yw-
no�ciowe mog¹ byæ wtórnie zanieczyszczone szcze-
pami pochodz¹cymi od ludzi i stanowiæ po�rednio
�ród³o ich infekcji i biegunki. Potwierdza to pogl¹d,
¿e mimo mo¿liwej transmisji szczepów od zwierz¹t
do ludzi nie one s¹ przyczyn¹ zachorowañ cz³owieka.
Natomiast mo¿na przypuszczaæ, ¿e u poszczególnych
gatunków zwierz¹t i u cz³owieka, czyli endogennie,
w wyniku powstawania warunków sprzyjaj¹cych kolo-
nizacji jelit przez C. difficile oraz w zwi¹zku z pojawia-
niem siê na skutek genotypowej i fenotypowej zmien-
no�ci nowych, wybitnie toksynotwórczych szczepów
dochodzi do ujawniania siê w³a�ciwo�ci chorobotwór-
czych u � do tego momentu niechorobotwórczych �
szczepów C. difficile, w tym zw³aszcza produkcji tok-
syn A i/lub B.

W ci¹gu minionych 10 lat wzros³o znaczenie C. dif-
ficile w medycynie weterynaryjnej. Drobnoustrój ten
obecnie uwa¿any jest za wa¿ny czynnik etiologiczny
biegunki prosi¹t w Ameryce Pó³nocnej (37). Odgry-
wa równie¿ znacz¹c¹ rolê w wywo³ywaniu chorób
biegunkowych u warchlaków (14, 20, 33, 37, 39),
u byd³a zw³aszcza ciel¹t (14, 37, 38), u koni (3, 6, 7,
27) i zwierz¹t towarzysz¹cych cz³owiekowi, g³ównie
psów i kotów (22, 28, 42, 45, 46).

Zmiany patologiczne zwi¹zane z infekcj¹ C. diffi-
cile mog¹ oprócz okrê¿nicy wystêpowaæ te¿ w jelicie
cienkim. Dotyczy to m.in. ciel¹t (14). Natomiast u �re-
bi¹t wystêpuj¹ one nawet czê�ciej w jelicie cienkim
(20). U koni doros³ych rozwijaj¹ siê one w dwunastni-
cy, blisko jelita czczego (4). U chomików i �winek
morskich g³ównym miejscem zmian chorobowych jest
jelito �lepe (31).

Objawy kliniczne i dane epidemiologiczne
Efekty kliniczne infekcji wywo³anej przez C. diffi-

cile u cz³owieka i zwierz¹t s¹ w swym obrazie choro-
bowym zró¿nicowane. Najczêstszym objawem jest
biegunka. Niekiedy jednak ten objaw zaka¿enia nie
ujawnia siê, mimo tocz¹cego siê w jelitach procesu
chorobowego, co ³¹czy siê z toksycznym rozszerze-
niem �wiat³a okrê¿nicy (toxic megacolon) (30). Na-
stêpstwem infekcji mog¹ byæ równie¿: podwy¿szona
wewnêtrzna ciep³ota cia³a, utrata apetytu, nudno�ci
i pogarszaj¹ce siê samopoczucie (24).

W wyniku infekcji wywo³anej przez C. difficile
w miocie prosi¹t zachoruje oko³o 30% noworodków,
a niekiedy wszystkie prosiêta danego miotu (12, 25,
36). �miertelno�æ jest niska, mo¿e maksymalnie do-
chodziæ do 16% (2). U ozdrowieñców przyrosty masy
cia³a s¹ wolniejsze w porównaniu do prosi¹t, które nie
przechodzi³y biegunki. Do�wiadczenia laboratoryjne
z eksperymentalnym zaka¿aniem prosi¹t hodowl¹
z przetrwalnikami C. difficile potwierdzaj¹ jego cho-
robotwórczo�æ dla tego gatunku i obserwowane w te-
renie objawy chorobowe (41).

W�ród wyosobnionych od prosi¹t izolatów C. diffi-
cile najczêstszy (83%) jest rybotyp 078 (19). W�ród

zidentyfikowanych wariantów C. difficile nie mo¿na
by³o okre�liæ takich, które uznano by za bezwzglêdnie
chorobotwórcze. Reprezentuj¹ one zatem warunkowo
chorobotwórcze bakterie przy nie poznanym bli¿ej
mechanizmie nabywania chorobotwórczo�ci (5).

C. difficile u �rebi¹t i koni jest przyczyn¹ biegunki
o ³agodnym przebiegu. Rzadko manifestuje siê ciê¿-
sz¹ postaci¹ z krwiotocznym i martwiczym zapaleniem
okrê¿nicy (8). Dane dotycz¹ce odsetka �miertelno�ci
u koni, powodowanej przez C. difficile, s¹ ró¿ne za-
le¿nie od przedstawiaj¹cych je autorów (26). Z ostat-
nio opublikowanych badañ wynika, ¿e wiêksz¹ �mier-
telno�æ koni z biegunk¹ na tle C. difficile stwierdza
siê w nastêpstwie zaka¿enia szczepami wytwarzaj¹-
cymi toksynê A (34).

Znaczenie etiologiczne C. difficile w biegunce u cie-
l¹t nie jest jednoznacznie potwierdzone. Doustne po-
danie toksynotwórczych szczepów C. difficile nowo
narodzonym cielêtom, które pobra³y siarê, skutkowa-
³o kolonizacj¹ jelit, lecz nie produkcj¹ istotnych w pa-
togenezie toksyn ani te¿ pojawianiem siê biegunki.
Natomiast dojelitowe podanie cielêtom egzotoksyn
C. difficile wywo³ywa³o gromadzenie siê w jelitach
p³ynu oraz uszkadzanie b³ony �luzowej �ciany jelit
z jej infiltracj¹ leukocytami obojêtnoch³onnymi. Na
tej podstawie mo¿na by wnioskowaæ, ¿e je¿eli nast¹pi
kolonizacja jelit w warunkach naturalnych i po dodat-
kowych bod�cach (zw³aszcza zmianie karmy), wytwa-
rzanie toksyn A i/lub B oraz generowanie objawów,
zw³aszcza biegunki jest mo¿liwe (33).

Podobn¹ wspó³zale¿no�æ miêdzy kolonizacj¹ przez
C. difficile jelit a produkcj¹ toksyn stwierdzono u psów
(28). Natomiast nosicielstwo tego drobnoustroju u tego
gatunku zwierz¹t obserwuje siê równie¿ bez wystêpo-
wania objawów chorobowych (11). Identyczna sytu-
acja wystêpuje u kotów (1).

Bezobjawowe nosicielstwo C. difficile u ludzi jest
czêstsze u osób starszych. Z ostatnio opublikowanych
badañ, wykonanych przy u¿yciu np. RT-PCR, wyni-
ka, ¿e drobnoustroje te wykazywane s¹ czê�ciej ni¿
mia³o to miejsce dawniej (22).

Ilo�ciowe dane o wystêpowaniu C. difficile
Rybotypowanie 3137 szczepów C. difficile izolo-

wanych z próbek ka³u ludzi z biegunk¹ na tle tego drob-
noustroju wykaza³o, ¿e najczê�ciej identyfikowany by³
typ 001 (27,4%). Kolejnym okaza³ siê typ 014 (9,3%)
i 078 (9,1%) (15). Dodaæ nale¿y, ¿e w zwi¹zku z bra-
kiem miêdzynarodowych standardów, co do wykrywa-
nia w kale szczepów C. difficile i identyfikowania ry-
botypów, wyniki dotycz¹ce nosicielstwa tego drobno-
ustroju i jego odmian u cz³owieka i poszczególnych
gatunków zwierz¹t ró¿ni¹ siê, zale¿nie od autora,
u¿ytych testów diagnostyki laboratoryjnej oraz wieku
i gatunku badanego zwierzêcia. Bywa te¿ tak, ¿e licz-
by zidentyfikowanych w kale zwierz¹t szczepów po-
szczególnych rybotypów nie pokrywaj¹ siê z liczbami
szczepów wytwarzaj¹cych egzotoksyny A i B. Dla
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praktyki lekarskiej istotne jest natychmiast wykrywa-
nie szczepów toksynotwórczych lub toksyn, gdy¿ wy-
³¹cznie one warunkuj¹ chorobotwórczo�æ (22).

Du¿¹ ró¿norodno�æ rybotypów wykazano te¿ u koni,
najczê�ciej: 015, 033, 078 i 01. Wymienione rybotypy
wystêpuj¹ te¿ u cz³owieka. Nie potwierdzono jednak
ich znaczenia zoonotycznego (19). U �rebi¹t odsetek
nosicieli C. difficile dochodzi³ do 29% badanych osob-
ników (7), a obni¿a³ siê do 1% lub do 0% u koni star-
szych (45). U koni z biegunk¹ wystêpowanie C. diffi-
cile by³o czêstsze i dochodzi³o do 42% badanych pró-
bek (45).

Zale¿na od wieku czêsto�æ izolowania szczepów
C. difficile zosta³a opisana te¿ u drobiu. U m³odego
drobiu 62% ptaków by³o jego nosicielami i siewcami.
Odsetek ten zmniejsza³ siê w kolejnych miesi¹cach
¿ycia (48). Odsetki nosicieli, ptaków doros³ych, wa-
ha³y siê od 1,6% do 20% (1, 18). Wykazano te¿ du¿¹
ró¿norodno�æ rybotypów C. difficile w³¹cznie z rybo-
typami, które oprócz drobiu wystêpuj¹ u cz³owieka
(48).

Odsetki nosicieli C. difficile u zdrowych psów i ko-
tów wynosi³y od 1,4% do 21% (44). Kiedy zwierzêta
te wraca³y z klinik weterynaryjnych, nosicielstwo
C. difficile by³o wy¿sze i wynosi³o 18% do 40% (11).

Stwierdzono, ¿e transmisja C. difficile, o czym ju¿
wspomniano, miêdzy poszczególnymi gatunkami
zwierz¹t i z tych �róde³ do cz³owieka jest do�æ czêsta,
przy czym szczepy ludzkie s¹ czêsto nieodró¿nialne
od szczepów pochodz¹cych od �wiñ, ciel¹t, koni i psów
(12).

Uwagi koñcowe
Reasumuj¹c, jak wyka z monograficznego opraco-

wania Keessena i wsp. (22) oraz innych cytowanych
publikacji, C. difficile uznany jest za najczêstsz¹ przy-
czynê infekcji szpitalnych u otrzymuj¹cych antybio-
tyki ludzi, zw³aszcza w wieku podesz³ym. Zaka¿enie
szpitalne manifestuje siê g³ównie biegunk¹. Od po-
cz¹tku XXI w. zauwa¿a siê wzrost liczby przypadków
oraz powa¿niejszy przebieg zachorowañ nie tylko
u osób hospitalizowanych, lecz równie¿ przebywaj¹-
cych poza szpitalem. Wzrasta te¿ znaczenie infekcji
wywo³anych przez C. difficile u zwierz¹t gospodar-
skich i u zwierz¹t towarzysz¹cych cz³owiekowi. Wy-
kazano to w szczególno�ci u �wiñ w Ameryce Pó³noc-
nej. Szczepy izolowane od zwierz¹t w wysokim od-
setku s¹ bardzo zbli¿one w swych w³a�ciwo�ciach
z izolowanymi od ludzi. Wskazuje to na mo¿liwo�æ
ich transmisji miêdzy zwierzêtami a cz³owiekiem. Nie
wykazano jednak¿e, by szczepy odzwierzêce mia³y
znaczenie w wywo³ywaniu zachorowañ u ludzi. Istot¹
patogenezy infekcji ludzi i zwierz¹t wydaje siê na-
tomiast endogenne ujawnianie w³a�ciwo�ci chorobo-
twórczych szczepów C. difficile w nastêpstwie czyn-
ników dodatkowych, jak podawanie antybiotyków lub
zmiana sposobu ¿ywienia, wzglêdnie paszy, co powo-
duje niepo¿¹dane zaburzenie w relacjach poszczegól-

nych grup drobnoustrojów normalnej flory jelitowej.
Dodatkow¹ przyczyn¹ chorobotwórczo�ci C. difficile
jest obserwowana zmienno�æ w kierunku powstawa-
nia szczepów szczególnie patogennych. Wystêpuj¹ one
przede wszystkim w obrêbie rybotów 027 i 078. Do-
daæ nale¿y, ¿e zachorowania wywo³uj¹ wy³¹cznie te
szczepy C. difficile, które wytwarzaj¹ b¹d� obie egzo-
toksyny � A i B, b¹d� jedn¹ z nich. Dotychczas nie
wykazano zoonotycznej transmisji C. difficile, jak ma
to miejsce w przypadku serowarów Salmonella, Esche-
richia coli lub Campylobacter.
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