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Nowa grupa pacjentów zagrożonych biegunką  
o etiologii Clostridium difficile

A new risk group of patients with Clostridium difficile associated diarrhoea
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Wstęp. w podstawowej grupie ryzyka rozwinięcia się biegunki związanej z infekcją Clostridium difficile (cd) 
znajdują się osoby starsze, po 65. roku życia, z ciężką chorobą podstawową, poddane antybiotykoterapii i/lub hospitalizacji. 
nadmierne stosowanie w praktyce ambulatoryjnej antybiotyków o szerokim spektrum powiększyło grupę pacjentów narażo-
nych na biegunkę poantybiotykową o etiologii cd. 
Cel pracy. wzmożenie czujności lekarzy rodzinnych i wprowadzenie diagnostyki infekcji cd również u pacjentów spoza 
podstawowej grupy ryzyka. 
Materiał i metody. analizie poddano ponad 1400 próbek badań w kierunku zakażeń cd. 
Wyniki. stale narastająca liczba biegunek cd jest powikłaniem po antybiotykoterapii. wzrasta częstość występowania biegu-
nek związanych z cd u pacjentów ambulatoryjnych, w tym również dzieci. 
Wnioski. zakażenie cd należy rozważyć zawsze w przypadku przedłużającej się lub nawracającej biegunki u pacjentów spo-
za grupy wysokiego ryzyka, szczególnie dzieci.
Słowa kluczowe: zakażenie Clostridium difficile, biegunka, nowa grupa ryzyka.

Background. The main risk factors of Clostridium difficile (cd) associated diarrhoea are age older than 65, severe 
underlying disease, previous antibiotic therapy and/or hospitalization. The excessive use of broad-spectrum antibiotic treat-
ment increased the group of patients exposed to antibiotic associated diarrhoea.
Objectives. The aim of the study was to bring the family doctors attention to the problem and to spread the diagnostic proce-
dures of cd infections in patients outside the risk group.
Material and methods. The authors analysed over 1400 samples tested for cd infections.
Results. constantly increasing cd diarrhoea is a complication after antibiotic treatment. cd associated diarrhoea in ambulatory 
patients including children has increased.
Conclusions. cd infection should always be considered in all cases of prolonging or relapsing diarrhoea in patients outside the 
risk group, especially children. 
Key words: Clostridium difficile infections, diarrhoea, the new risk group. 

Streszczenie

Summary

Wstęp
Biegunki infekcyjne o etiologii Clostridium difficile (cd) 

są od dawna znane lekarzom, niemniej jednak spotykane 
przede wszystkim w praktyce lekarza klinicysty. szczegól-
nie często biegunki takie spotykamy na oddziałach długo-
terminowej opieki medycznej i to niezależnie od wieku pa-
cjenta [1, 2]. natomiast lekarz rodzinny kojarzy biegun-
kę związaną z cd ze ściśle określoną grupą pacjentów, do 
której należą osoby starsze, z ciężką chorobą podstawową, 
poddawane długotrwałej antybiotykoterapii, hospitalizowa-
ne w niezbyt odległym czasie. Tymczasem coraz częściej 
beztlenowe laseczki Clostridium difficile stają się czynni-
kiem sprawczym biegunki u pacjentów spoza wyżej wymie-
nionej grupy ryzyka – dzieci. 

Cel pracy
celem pracy jest zwrócenie uwagi lekarzy rodzinnych na 

poszerzającą się grupę osób narażonych na biegunkę związa-
ną z infekcją cd i tym samym wprowadzenie ukierunkowa-
nej diagnostyki, szczególnie u dzieci z przewlekłą biegunką.

Materiał i metody
analizie porównawczej poddano wyniki badań kału 

w kierunku obecności toksyn Clostridium difficile (cd), po-

chodzących z oddziałów szpitalnych oraz od pacjentów am-
bulatoryjnych w okresie od lutego 2011 do lutego 2013 r. 
Badania wykonywano w specjalistycznej Pracowni Mikro-
biologicznej Fundacji akademii Medycznej microFaM. 

Wyniki
w okresie 2 lat, które poddano analizie, laboratorium 

microFaM przy zakładzie Mikrobiologii Uniwersytetu Me-
dycznego we wrocławiu przeprowadziło badania ponad 
1400 próbek kału w kierunku obecności toksyn Clostridium 
difficile. grupą docelową dla tego badania zawsze były 
przypadki biegunek pacjentów hospitalizowanych, prawie 
nigdy ambulatoryjnych (tab. 1). w ogólnej liczbie badań 
w kierunku toksyn cd tylko około 2% stanowią próbki pa-
cjentów pozaszpitalnych. 

w ostatnim roku zanotowaliśmy wzrost liczby badań 
w kierunku cd u pacjentów ambulatoryjnych. wyniki do-
datnie obserwowano do niedawna wyłącznie wśród pacjen-
tów starszych, po długotrwałej antybiotykoterapii i hospita-
lizacji, a więc w grupie wysokiego ryzyka. w ostatnim cza-
sie odnotowaliśmy jednak 2 przypadki biegunki związanej 
z zakażeniem Clostridium difficile wśród dzieci. w pierw-
szym przypadku nawracające biegunki u 7-letniego dziec-
ka tłumaczono infekcją rotawirusami (!), mimo że mikro-
biologiczne badania kału nie potwierdzały postawionej dia-
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gnozy. w drugim przypadku – u 4-letniej dziewczynki bie-
gunka pojawiła się miesiąc po pobycie w szpitalu. Począt-
kowo rodzice i lekarz nie skojarzyli tych dwóch faktów, sto-
sując leczenie zachowawcze. dopiero później, dzięki wy-
konaniu wielokierunkowego badania mikrobiologicznego 
kału dziecka udało się określić przyczynę biegunki – lasecz-
ki Clostridium difficile.

Tabela 1. Porównanie liczby badanych próbek kału w kie-
runku toksyn Clostridium difficile w zależności od pocho-
dzenia próbki

Pochodzenie 
próbki badanej

Liczba próbek Liczba próbek
dodatnich

ambulatorium 24 6 (25%)

klinika/szpital 1377 205 (15%)

razem 1401 211

Dyskusja
zakażenia Clostridium difficile mają charakter fekal-

no-oralny, są bezobjawowe i niegroźne wyłącznie dla lu-
dzi zdrowych. odporność na zakażenie jest wynikiem sku-
tecznej odpowiedzi immunologicznej oraz przede wszyst-
kim ochronnej roli prawidłowej flory fizjologicznej jelit [3]. 
osoby poddawane antybiotykoterapii stają się automatycz-
nie osobami z grupy ryzyka, choćby z powodu utraty czę-
ści flory jelitowej. spory cd mogą przeżywać w środowi-
sku chorego nawet do 5 miesięcy. kolonizacja jelit przez 
Clostridium difficile jest możliwa dzięki adhezynom i może 
mieć miejsce w szpitalu, choć objawy biegunki mogą wystą-
pić nawet miesiąc po wypisaniu pacjenta ze szpitala [2, 4]. 

z powodu narastającej ekspozycji na antybiotyki o sze-
rokim spektrum działania poza szpitalem obserwujemy sta-
le poszerzającą się grupę osób narażonych na biegunkę cd. 
w grupie antybiotyków o wysokim potencjale wywołania 

biegunki poantybiotykowej są cefalosporyny ii i iii genera-
cji, klindamycyna, fluorochinolony, makrolidy – leki szero-
ko stosowane w praktyce lekarza rodzinnego. 

Początkowo wzrost zachorowań na cdi (ang. Clostri-
dium difficile infections) zanotowaliśmy wśród pacjentów 
należących do grupy ryzyka. Były to osoby starsze, głów-
nie mężczyźni, po leczeniu antybiotykami z powodu infek-
cji dróg oddechowych, diabetycy po operacjach chirurgicz-
nych, pacjenci poddawani antybiotykoterapii z powodu za-
każonych odleżyn. Biegunkę poantybiotykową rozpozna-
wano często jeszcze w szpitalu.

w ostatnich latach pod opiekę lekarza rodzinnego za-
częły napływać osoby, które pomimo przewlekłej i ciężkiej 
choroby podstawowej nie wymagały hospitalizacji, a jedy-
nie kontynuacji podjętego leczenia. w świadomości leka-
rza rodzinnego te osoby należą do grupy wysokiego ryzy-
ka, stąd narastająca liczba badań w kierunku cd dla tej gru-
py chorych.

chcielibyśmy uczulić lekarzy rodzinnych na pojawiają-
ce się przypadki biegunki o etiologii cd u małych pacjen-
tów, nie zawsze związane z hospitalizacją. szerokie sto-
sowanie antybiotyków w lecznictwie otwartym powoduje 
utratę prawidłowej flory fizjologicznej jelit, a tym samym 
utratę roli ochronnej. szczególnie istotne w tej grupie pa-
cjentów jest stosowanie zasad racjonalnej antybiotykotera-
pii. Mimo, że u dzieci z biegunką nie zaleca się rutynowego 
badania w kierunku zakażenia cd, należy brać je pod uwa-
gę po wykluczeniu innych przyczyn biegunki.

Wnioski
obserwowany w ostatnich latach wzrost częstości wy-

krywania zakażeń spowodowanych przez Clostridium diffi-
cile wymaga od lekarza rodzinnego poszerzenia diagnostyki 
biegunek o kolejny patogen. zakażenie cd należy rozwa-
żyć w każdym przypadku przedłużającej się lub nawracają-
cej biegunki, nawet u pacjentów spoza grupy wysokiego ry-
zyka, szczególnie dzieci.
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