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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Το Clostridium difficile είναι από τα σημαντικότερα αίτια διάρροιας νοσηλευόμενων ασθενών.
Το φάσμα της λοίμωξης από C. difficile κυμαίνεται από ήπια αυτοπεριοριζόμενη λοίμωξη έως
απειλητική για τη ζωή κολίτιδα. Οι κύριοι λοιμογόνοι παράγοντες του μικροοργανισμού είναι
δύο εξωτοξίνες, η εντεροτοξίνη Α(TcdA) και η κυτταροτοξίνη Β(TcdB). Βασικοί προδιαθεσικοί
παράγοντες της λοίμωξης από το C.difficile είναι η λήψη αντιβιοτικών που διαταράσσουν τη
χλωρίδα του εντέρου, η παρατεταμένη νοσοκομειακή περίθαλψη και η προχωρημένη ηλικία.
Ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού είναι ασυμπτωματικοί φορείς του μικροοργανισμού. Η συ-
χνότητα εμφάνισης της λοίμωξης παρουσιάζει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, ενι-
σχύοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον, με σκοπό την διερεύνηση νέων λοιμογόνων παραγόντων
του μικροοργανισμού και την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών σχημάτων για θεραπεία. Η ανα-
σκόπηση αυτή συνοψίζει την παθογένεια, την επιδημιολογία της λοίμωξης από C. difficile, τις
εργαστηριακές μεθόδους για τη διάγνωση καθώς επίσης τις τρέχουσες στρατηγικές για την θε-
ραπεία και την πρόληψη της λοίμωξης.
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Εισαγωγή

Το Clostridium difficile είναι ένα Gram θετικό, υποχρε-
ωτικά αναερόβιο σπορογόνο βακτήριο, ραβδοειδούς
σχήματος. Ο μικροοργανισμός υφίσταται είτε με την
βλαστική του μορφή, η οποία είναι εξαιρετικά ευαί-
σθητη στο οξυγόνο είτε με την σπορογόνο μορφή, η
οποία είναι θερμικά σταθερή και επιβιώνει σε δύσκο-
λες συνθήκες. Το C. difficile απομονώθηκε για πρώτη
φορά το 1935, αλλά μόλις το 1975 ταυτοποιήθηκε ως
παθογόνο αίτιο διάρροιας, που σχετίζεται με λήψη αν-
τιβιοτικών και κολίτιδα.1 Ανευρίσκεται στα κόπρανα
στο 5% των υγιών ενηλίκων και σε περίπου 30-70%
των βρεφών.2,3,4 Η πλειονότητα των νοσηλευόμενων
ασθενών, που έχουν μολυνθεί είναι ασυμπτωματικοί
φορείς και αποτελούν πηγή εξάπλωσης της λοίμωξης
στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια,
ιδιαιτέρως παθογόνα στελέχη του C. difficile ανθεκτικά
στις συμβατικές θεραπείες έχουν προκύψει οδηγών-
τας σε σοβαρές λοιμώξεις από το βακτήριο. Η πα-
ρούσα ανασκόπηση συνοψίζει την παθογένεια και την
επιδημιολογία της λοίμωξης από C. difficile, τις εργα-
στηριακές μεθόδους για τη διάγνωση της και τέλος τις
τρέχουσες στρατηγικές για την θεραπεία και την πρό-
ληψη. 

Παθογένεια

Το C. difficile μεταδίδεται με την κοπρανοστοματική
οδό. Ο μικροοργανισμός εισέρχεται στον οργανισμό
του ανθρώπου με την κατάποση. Οι σπόροι μπορούν
να επιβιώσουν για μακρές χρονικές περιόδους στο
περιβάλλον και μπορεί να διεισδύσουν μέσα από τον
όξινο φραγμό του στομάχου. Στο λεπτό έντερο οι σπό-
ροι βλαστάνουν και μετατρέπονται στη βλαστική
μορφή. Οι μικροοργανισμοί της εντερικής χλωρίδας,
λειτουργούν ως προστατευτικός φραγμός απέναντι
στο C. difficile. Ο φραγμός αυτός διαταράσσεται όταν
η χλωρίδα αλλοιωθεί από παρατεταμένη λήψη αντι-
μικροβιακών.5 Μετά τον αποικισμό του εντέρου από
το C. difficile, ο μικροοργανισμός πολλαπλασιάζεται,
παράγει και απελευθερώνει δύο εξωτοξίνες: την εν-

τεροτοξίνη Α(TcdA) και την κυτταροτοξίνη Β(TcdB), οι
οποίες αποτελούν τους κύριους λοιμογόνους παρά-
γοντες του μικροοργανισμού. Οι τοξίνες αυτές συν-
δέονται με τα ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα του εν-
τέρου και ευθύνονται για την πρόκληση φλεγμονής,
την έκκριση υγρού, βλέννης καθώς και την βλάβη του
εντερικού βλεννογόνου.6 H ΤcdΑ είναι υπεύθυνη για
την ενεργοποίηση φλεγμονωδών μεσολαβητών, όπως
η IL-6 και η IL-8 από ανθρώπινα εντερικά επιθηλιακά
κύτταρα και IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α από μονοκύτταρα.7
Ωστόσο, η TcdB φαίνεται να είναι απαραίτητη για την
μολυσματικότητα του μικροοργανισμού.8 Οι τοξίνες
κωδικοποιούνται από γονίδια tcdA και tcdB αντίστοιχα,
τα οποία βρίσκονται στην περιοχή PaLoc, την ονομα-
ζόμενη νησίδα παθογονικότητας. Η νησίδα παθογο-
νικότητας είναι μία περιοχή μεγέθους 19 kb του γονι-
διώματος του C. difficile όπου εδράζουν τα γονίδια:
tcdA που κωδικοποιεί την τοξίνη Α, tcdB την τοξίνη Β,
tcdC που επάγει την αρνητική ρύθμιση και tcdD που
επάγει την θετική ρύθμιση.9,10,11 H περιοχή PaLoc είναι
παρούσα στην ίδια θέση κατά την χρωμοσωμική εν-
σωμάτωση σε όλα τα τοξινογόνα στελέχη του C. diffi-
cile. Στα μη τοξινογόνα στελέχη, η PaLoc αντικαθίστα-
ται από μία σύντομη ακολουθία 115 bp. Ορισμένα
στελέχη C. difficile παράγουν μία επιπλέον τοξίνη, την
δυαδική (ADP-ριβοσυλο-τρανσφεράση τοξίνη C. diffi-
cile τρανσφεράση CDT),12 η οποία αποτελείται από
δύο πεπτιδικές αλύσους: cdtA που έχει δεσμευτική
δράση και καταλύει την ADP- ριβοσυλίωση της ακτί-
νης, αποδιοργανώνοντας τον κυτταρικό σκελετό και
cdtB που έχει δεσμευτική δράση και συνδέεται με υπο-
δοχείς της επιφάνειας των κυττάρων και βοηθά την
ενδοκύττωση της cdtA. Τα γονίδια που κωδικοποιούν
τις πεπτιδικές αλύσους cdtA και cdtB βρίσκονται έξω
από την νησίδα παθογονικότητας στην περιοχή
CdtLoc.13

Επιδημιολογία

Η επιδημιολογία της λοίμωξης από C. difficile έχει αλ-
λάξει σημαντικά την τελευταία δεκαπενταετία. Από
το 2000 παρατηρήθηκε σε Β. Αμερική και Ευρώπη ση-
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μαντική αύξηση του αριθμού των λοιμώξεων από C.
difficile που οδήγησε σε σημαντική αύξηση της νοση-
ρότητας και της θνητότητας από τη λοίμωξη.14 Δύο
μεγάλες Πανευρωπαϊκές μελέτες έχουν γίνει σχετικά
με την λοίμωξη από C. difficile. Στη μελέτη του 2008 η
μέση συχνότητα σε 34 Ευρωπαϊκές χώρες που συμ-
μετείχαν ήταν 4,1 περιπτώσεις ανά 10000 ημέρες νο-
σηλείας. Η συχνότητα αυτή ήταν 70% υψηλότερη από
εκείνη που αναφέρεται σε προηγούμενη μελέτη του
2005, (2,45 περιπτώσεις ανά 10000 ημέρες
νοσηλείας).15,16 Στη μελέτη του 2011-2013 η μέση συ-
χνότητα ήταν 7,0 περιπτώσεις λοίμωξης ανά 10000
ημέρες νοσηλείας στις εμπλεκόμενες χώρες.17 Στο
Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρονται μεγάλες επιδημίες. Η
πρώτη κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου
του 2003 και Ιουνίου του 2004, από τον ριβότυπο 027
στο Stoke Mandeville Hospital με 174 περιστατικά και
19 (11%) θανάτους, που πιθανόν οφείλονταν στο C.
difficile.18 Η δεύτερη επιδημία σημειώθηκε μεταξύ
Οκτωβρίου του 2004 και Ιουνίου του 2005 στο ίδιο
Νοσοκομείο, με 160 νέα περιστατικά και 19 (12%) θα-
νάτους.19 Από τον Καναδά οι αναφορές στις αρχές του
2000 σημειώνουν αύξηση στην συχνότητα της λοίμω-
ξης από C. difficile στις 156,3 περιπτώσεις ανά 100000
άτομα το 2003 έναντι 35,6 περιπτώσεων ανά 100000
άτομα το 1991.20 Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι 15000 με
20000 ασθενείς πεθαίνουν από τη λοίμωξη κάθε
χρόνο.21 Οι αλλαγές στην επιδημιολογία της λοίμωξης
από C. difficile οφείλονται κυρίως στην εμφάνιση ενός
νέου υπερλοιμογόνου στελέχους 027/NAPI/BI, που
προκαλεί πολυάριθμα περιστατικά σε Β. Αμερική και
Ευρώπη22,23 και σε μικρότερο βαθμό στον ριβότυπο
078.14,24,25 Παρά το γεγονός ότι η λοίμωξη από το C.
difficile είναι πλέον συχνή παραμένει ακόμη και σή-
μερα αδιάγνωστη στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώ-
ρες.17 Αυτό κυρίως οφείλεται είτε στην έλλειψη κλινι-
κής υποψίας είτε στην έλλειψη των κατάλληλων
διαγνωστικών πρωτοκόλλων στα μικροβιολογικά ερ-
γαστήρια.17,26,27

Κλινική εικόνα

Το φάσμα της λοίμωξης από C. difficile κυμαίνεται από
ήπια αυτοπεριοριζόμενη διάρροια έως και απειλητική
για τη ζωή κολίτιδα και τοξικό μεγάκολο. Οι συνήθεις
κλινικές εκδηλώσεις της λοίμωξης είναι:

Διάρροια: Αποτελεί το συνηθέστερο σύμπτωμα
της λοίμωξης. Μπορεί να είναι ήπια έως μέτρια, συ-
νήθως δεν είναι αιματηρή και μπορεί να συνοδεύε-
ται από κοιλιακό άλγος. Τα συμπτώματα αρχίζουν
κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη λήψη αντιβιο-
τικών, αλλά μερικές φορές μπορεί να καθυστερή-

σουν για αρκετές εβδομάδες. Η διάρροια συνήθως
υποχωρεί με τη διακοπή των αντιβιοτικών.28

Κολίτιδα: Η εκδήλωση αυτή χαρακτηρίζεται από
πυρετό, κακουχία, μεγάλου όγκου υδαρείς κενώ-
σεις, με ίχνη αίματος, ναυτία, ανορεξία, κοιλιακό
άλγος και λευκοκυττάρωση. Η εικόνα στη σιγμοει-
δοσκόπηση είναι εικόνα ερυθηματώδους κολίτι-
δας, χωρίς ψευδομεμβράνες.28

Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα: Σοβαρή εικόνα της
λοίμωξης με κοιλιακό άλγος, πυρετό και σοβαρή
διάρροια, που μπορεί να είναι αιματηρή. Αύξηση
των λευκών αιμοσφαιρίων και υπολευκωματιναι-
μία, σε σοβαρά πάσχοντες με μεγάλες απώλειες
πρωτεΐνης. Στη σιγμοειδοσκόπιση έχουμε εικόνα
κολίτιδας με σχηματισμό ψευδομεμβρανών και εμ-
φάνιση πλακών, διαμέτρου 2-10 mm διάσπαρτες
στον ορθοκολικό βλεννογόνο.29

Ειλεός–Τοξικό μεγάκολο: Η μορφή αυτή της λοί-
μωξης παρουσιάζεται σε περίπου 3% των ασθενών
και περιλαμβάνει σοβαρές επιπλοκές, όπως παρα-
λυτικό ειλεό, τοξικό μεγάκολο εως και διάτρηση
του κόλου.30

Διάγνωση

Η διάγνωση της λοίμωξης από C. difficile βασίζεται
στην παρουσία κλινικής υποψίας (κλινική εικόνα και
ύπαρξη προδιαθεσικών παραγόντων) σε συνδυασμό
με εργαστηριακή επιβεβαίωση. Όλοι οι ασθενείς με
διάρροια και παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από
C. difficile πρέπει να διερευνώνται περαιτέρω.19 Οι χρη-
σιμοποιούμενες εργαστηριακές διαγνωστικές μέθο-
δοι είναι οι:

• Δοκιμασία κυτταροτοξικότητας (CCTA) 
Η μέθοδος αποτελεί την “gold standard” εργαστηριακή
μέθοδο διάγνωσης της λοίμωξης από C. difficile με
υψηλή ευαισθησία 97-100% και ειδικότητα 85-100%.31,

32 Με την μέθοδο ελέγχεται η παρουσία της τοξίνης Β.
Κατά την δοκιμασία τα κόπρανα διηθούνται και ενο-
φθαλμίζονται πάνω σε μία μονοστιβάδα, μίας κυττα-
ρικής καλλιέργειας, η οποία στη συνέχεια εξετάζεται
για εμφάνιση κυτταρικών αλλοιώσεων(στρογγυλοποί-
ηση κυττάρων), που οφείλονται στην τοξίνη Β. Οι κυτ-
ταρικές αλλοιώσεις αξιολογούνται σε 24 και 48 ώρες.
Οι κυτταρικές σειρές που συνήθως χρησιμοποιούνται
είναι κύτταρα Vero, Hela, κύτταρα ινοβλαστών ανθρώ-
που και κύτταρα Hep-2.33 Η μέθοδος δεν χρησιμοποι-
είται στα περισσότερα διαγνωστικά εργαστήρια, διότι
απαιτεί ιδιαίτερη εργαστηριακή τεχνογνωσία, είναι
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ακριβή μέθοδος και επίσης χρειάζεται 1-3 ημέρες για
να οδηγήσει σε αποτέλεσμα.34

• Τοξινογόνος καλλιέργεια (TC)
Η τοξινογόνος καλλιέργεια θεωρείται μέθοδος αναφο-
ράς στη διάγνωση της λοίμωξης από C. difficile, καθώς
έχει αυξημένη ευαισθησία στην ανίχνευση τοξινογό-
νου C. difficile.31,35 Αρχικά τα στελέχη C. difficile απομο-
νώνονται και αναπτύσσονται σε εκλεκτικό θρεπτικό
υλικό κατόπιν επώασης σε αναερόβιες συνθήκες
στους 35-37ºC για 48 ώρες. Σε ένα δεύτερο στάδιο, οι
αποικίες ελέγχονται για την παραγωγή τοξινών χρη-
σιμοποιώντας διάφορες κυτταρικές σειρές. Τα απομο-
νωθέντα στελέχη καλλιεργούνται εκ νέου σε ζωμό και
το υπερκείμενο διηθείται και προστίθεται σε καλλιέρ-
γεια κυτταρικής σειράς. Η κυτταροπαθογόνος δράση
αξιολογείται και εξουδετερώνεται με αντιτοξίνη. Η
διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει λίγες μέρες, γε-
γονός που καθιστά τη μέθοδο μη πρακτική επιλογή
για τη συνήθη διαγνωστική προσέγγιση ρουτίνας.
Εναλλακτικά, ο έλεγχος της παραγωγής τοξινών μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας ΕΙΑ.36

• Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Εμπορικά διαθέσιμες εξετάσεις ELISA μπορούν να ανι-
χνεύσουν την τοξίνη TcdA μόνη της ή και τις δύο TcdA
και TcdB με ευαισθησία 75-85% και ειδικότητα 95-
100%.31 Η μέθοδος ELISA είναι οικονομική, εύκολη
στην εκτέλεση και οδηγεί σε αποτέλεσμα μέσα σε
λίγες ώρες. Η χρήση της μπορεί να μειώσει το χρόνο
που μεσολαβεί από την έναρξη των συμπτωμάτων
έως τη διάγνωση και τη θεραπεία.37 Το κύριο μειονέ-
κτημα της μεθόδου είναι η χαμηλή ευαισθησία, που
μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς αρνητικά αποτελέ-
σματα.38,39,40 Παρά το γεγονός ότι η ELISA από μόνη
της είναι ανεπαρκής για την εργαστηριακή επιβεβαί-
ωση της λοίμωξης από C. difficile, η ανίχνευση της το-
ξίνης σε συνδυασμό με την απομόνωση των στελεχών
του μικροοργανισμού αποτελεί ακριβή μέθοδο εργα-
στηριακής διάγνωσης της λοίμωξης. Επίσης, επιτρέπει
την τυποποίηση των στελεχών που απομονώνονται,
διαδικασία που απαιτείται για τις επιδημιολογικές με-
λέτες.41

• Αναερόβια καλλιέργεια
Η καλλιέργεια αποδεικνύει την παρουσία του C. diffi-
cile στα κόπρανα. Τα κόπρανα επωάζονται σε εκλε-
κτικά υλικά υπό αναερόβιες συνθήκες, για 2-5 ημέρες.
Τα θρεπτικά υλικά διευκολύνουν την ανάπτυξη του C.
difficile, ενώ αναστέλλουν την ανάπτυξη της
χλωρίδας.42 Το θρεπτικό υλικό που χρησιμοποιείται
είναι το CCFA( Cycloserine, cefoxitin, fructose agar). Οι
εκλεκτικοί παράγοντες είναι κυκλοσερίνη σε συγκέν-
τρωση 250mg/L, κεφοξιτίνη 8mg/L και κρόκος αυγού

ή αίμα.43 Οι αποικίες αναγνωρίζονται από την χαρα-
κτηριστική μορφολογία τους, οσμή κοπριάς αλόγου
και τον κίτρινο – πράσινο φθορισμό.33 Επίσης είναι
διαθέσιμο ένα νέο χρωμογόνο άγαρ IDCd, το οποίο
επιτρέπει την ανάπτυξη του C. difficile σε 24 ώρες.44

• Μοριακές μέθοδοι
Οι μοριακές μέθοδοι παρέχουν ταχεία ανίχνευση του
C. difficile με υψηλή ευαισθησία. Το σημαντικότερο
πλεονέκτημα που παρουσιάζουν σε σχέση με τις κλα-
σικές μεθόδους είναι ο εντοπισμός των κρουσμάτων
σε πραγματικό χρόνο, ώστε να γίνεται ταχεία παρέμ-
βαση, με τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της πε-
ραιτέρω μετάδοσης της λοίμωξης. Οι κύριες μέθοδοι
ανάλυσης του γονοτύπου για το C. difficile είναι οι ακό-
λουθες:

PCR ribotyping – ριβοτυποποίηση
Η μέθοδος εκμεταλλεύεται τις διαφορές στις περιο-
χές μεταξύ των 16S και 23S του ριβοσωμικού RNA,
με τη χρήση ειδικών εκκινητών, που κωδικοποιούν
αυτές τις περιοχές του RNA.45,46 Η ηλεκτροφόρηση
σε γέλη αποκαλύπτει αλληλουχίες DNΑ που διαφο-
ροποιούν τα στελέχη. Η τεχνική αυτή χρησιμοποι-
είται πολύ συχνά στην Ευρώπη.

Pulsed field gel electrophoresis (PFGE) – Παλμική
ηλεκτροφόρηση σε γέλη
Η μέθοδος χρησιμοποιεί ένα ένζυμο, που κόβει το
γονιδίωμα του βακτηρίου, με αποτέλεσμα να προ-
κύπτουν μεγάλα θραύσματα DNA, τα οποία στη συ-
νέχεια διαχωρίζονται σε γέλη πολυακρυλαμι-
δίου.47,48 Τα θραύσματα του DNA ανάλογα με το
μέγεθός τους μεταναστεύουν σε ποικίλες αποστά-
σεις μέσω της γέλης και οπτικοποιούνται με χρώση
βρωμιούχου αιθιδίου. Η μέθοδος χρησιμοποιείται
ευρέως στις ΗΠΑ.

Multilocus variable number tandem repeat ana-
lysis (MLVA)
H MLVA είναι μία μέθοδος καταμέτρησης του αριθ-
μού των επαναλαμβανόμενων αλληλόμορφων στο
γονιδίωμα του μικροοργανισμού.49 Απαιτεί ακριβό
εξοπλισμό και επιτρέπει αξιόπιστη ανίχνευση του
C. difficile και μπορεί να βοηθήσει σε επιδημιολογι-
κές έρευνες.50 

Multilocus sequence typing (ΜLST)
H MLST είναι παρόμοια μέθοδος με την MLVA. Είναι
μία αλληλουχία νουκλεοτιδίων που βασίζεται στον
χαρακτηρισμό του πολυμορφισμού των αλληλό-
μορφων. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μία
MLST για το C. difficile που επιτρέπει την ταχεία τυ-
ποποίηση απευθείας στο DNA που εξάγεται από τα
κόπρανα χωρίς καλλιέργεια.51



Τoxinotyping
Το C. difficile παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα
στην περιοχή PaLoc η οποία κωδικοποιεί τους δύο
κύριους λοιμογόνους παράγοντες, τις τοξίνες TcdA
και TcdB.41 Συγκεκριμένα, έχουν αναγνωριστεί 31
διαφορετικοί τοξιγονικοί τύποι (Ι με ΧΧΧΙ) που πα-
ρουσιάζουν διαφορές στην περιοχή PaLoc. Η μέθο-
δος Toxinotyping βασίζεται στην RFLP-PCR και
χρησιμοποιείται για την διαφοροποίηση στελεχών
C. difficile με βάση αλλαγές στα γονίδια των τοξινών
σε σύγκριση με ένα αρχικό στέλεχος αναφοράς.41

Next Generation Sequencing (Συνολική αλληλού-
χιση του γονιδιώματος)
Η τεχνική συνολικής αλληλούχισης του γονιδιώματος
προσφέρει τη δυνατότητα χαρτογράφησης ολό-
κληρου του γονιδιώματος του C. difficile και χρησι-
μοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς.52 Μέσω της
τεχνικής αυτής δίνεται η δυνατότητα για την επε-
ξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων όπως παρα-
γόντων που αφορούν την μολυσματικότητα, τη γε-
νετική συγγένεια διαφόρων στελεχών του μικρο-
οργανισμού και την εντόπιση πιθανών επιδημιών.53

Θεραπεία

Στις περισσότερες περιπτώσεις λοίμωξης από C. difficile,
το πρώτο βήμα για την θεραπεία είναι η άμεση διακοπή
της χορήγησης του υπεύθυνου αντιβιοτικού.   Σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Εται-
ρείας Λοιμωδών Νοσημάτων (IDSA, Infectious Diseases
Society of America) η θεραπεία καθορίζεται από την
κλινική εκδήλωση της λοίμωξης. Η μετρονιδαζόλη
αποτελεί πρώτης γραμμής  θεραπευτική επιλογή για
την αντιμετώπιση ήπιας λοίμωξης, σε δόση 500mg
από το στόμα, 3 φορές την ημέρα για 14 ημέρες. Η
βανκομυκίνη, λόγω του κινδύνου  εμφάνισης ανθε-
κτικών στελεχών εντεροκόκκων χορηγείται μόνο για
την αντιμετώπιση σοβαρής λοίμωξης σε δόση 125
mg από το στόμα 4 φορές την ημέρα για 10-14
ημέρες.54 Σε σοβαρές και περίπλοκες επιπλοκές της
λοίμωξης, όπως ειλεός και τοξικό μεγάκολο χορηγείται
συνδυασμός ενδοφλέβιας μετρονιδαζόλης με βανκο-
μυκίνη από το στόμα. Η δοσολογία είναι 500 mg από
το στόμα τέσσερις φόρες την ημέρα για την βανκο-
μυκίνη και 500 mg ενδοφλεβίως τρεις φορές ημερησίως
για την μετρονιδαζόλη.54 Η βανκομυκίνη δεν χορηγείται
ποτέ ενδοφλεβίως για τη θεραπεία της λοίμωξης από
C. difficile λόγω του ότι δεν επιτυγχάνει ικανά επίπεδα
συγκέντρωσης στο έντερο, ώστε να θεραπεύσει τη
λοίμωξη.55 Τα τελευταία χρόνια νέοι θεραπευτικοί πα-
ράγοντες όπως φυνταξομυκίνη, ριφαξιμίνη, τιγκακυ-
κλίνη, rifalazil, νιταζοξαζίνη (τα δυο τελευταία δεν κυ-

κλοφορούν επί του παρόντος στην Ελλάδα), και προ-
βιοτικά έχουν δοκιμαστεί για την θεραπεία της λοίμωξης
από C. difficile. Σε μία μελέτη φαίνεται ότι η φινταξο-
μυκίνη, ένα μακροκυκλικό αντιβιοτικό είναι το ίδιο
αποτελεσματική με τη βανκομυκίνη για την θεραπεία
της λοίμωξης από C. difficile και ενδεχομένως είναι
αποτελεσματικότερη όσο αναφορά την πρόληψη των
υποτροπών της λοίμωξης από C. difficile.56

Η φινταξομυκίνη είναι ένα χαμηλής απορρόφησης,
μακροκυκλικό αντιβιοτικό με βακτηριοκτόνο δράση
έναντι του C. difficile και περιορισμένη δράση ενάντια
σε άλλα Gram θετικά βακτήρια.57,58 Το αντιβιοτικό
αυτό διαταράσσει ελάχιστα τη χλωρίδα του εντέρου
και δρα έναντι ανθεκτικών στην βανκομυκίνη, εντε-
ρόκοκκων, VRE. Συνεπώς, ο κίνδυνος αποικισμού και
μετάδοσης VRE στελεχών, θεωρείται ότι είναι χαμηλό-
τερος στη θεραπεία με φινταξομυκίνη σε σύγκριση με
τη θεραπεία με βανκομυκίνη. Η διατήρηση της εντε-
ρικής χλωρίδας θεωρείται πιθανώς ο κύριος λόγος για
τα χαμηλότερα ποσοστά υποτροπών που επιτυγχά-
νονται με  τη φινταξομυκίνη.59

Το 2011, ο διεθνής οργανισμός φαρμάκων ενέκρινε
την φινταξομυκίνη για τη θεραπεία του C. difficile. Η
έγκρισή του βασίστηκε σε αποτελέσματα τυχαιοποι-
ημένων ελεγχόμενων δοκιμών στις οποίες αποδείχθηκε
ότι η φινταξομυκίνη είναι εξίσου αποτελεσματική με
την από του στόματος χορήγηση βανκομυκίνης (88,2%
έναντι 85,8% αποτελεσματικότητα αντίστοιχα).60 Επι-
πλέον, το ποσοστό υποτροπής της λοίμωξης από C.
difficile ήταν χαμηλότερο μεταξύ των ασθενών που
έλαβαν θεραπεία με φινταξομυκίνη (15,4%) σε σύγκριση
με τη βανκομυκίνη (25,3%). Επίσης, τα ποσοστά υπο-
τροπής της λοίμωξης κατόπιν λήψης φινταξομυκίνης
ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τη χρήση
βανκομυκίνης σε ασθενείς με λοίμωξη από μη υπερ-
λοιμογόνο στέλεχος (7,8 και 25,5 % αντιστοίχως). Αν-
τιθέτως, σε ασθενείς που εμφάνιζαν λοίμωξη από
υπερλοιμογόνο στέλεχος RT027 τα δυο αντιβιοτικά
δεν εμφάνισαν σημαντικές διαφορές (24.4% έναντι
23.6%).60 Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συγκρίσιμες
με αυτές της βανκομυκίνης, συμπεριλαμβανομένης
της ναυτίας, του εμέτου και του κοιλιακού άλγους.
Λόγω του σημαντικά υψηλότερου κόστους, η φιντα-
ξομυκίνη συχνά περιορίζεται σε ασθενείς με υψηλό
κίνδυνο υποτροπής (προχωρημένη ηλικία, σοβαρή
CDI) ή πολλαπλές υποτροπές καθώς και σε ασθενείς
που λαμβάνουν ταυτόχρονα αντιβιοτική θεραπεία και
έχουν μολυνθεί με μη υπερλοιμογόνο στέλεχος.60,61

Yποτροπή λοίμωξης – Recurrent CDI

Περίπου 20% των ασθενών με ένα επεισόδιο λοίμω-
ξης από C. difficile θα εμφανίσει τουλάχιστον και δεύ-
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τερο επεισόδιο, ενώ το 60% των ασθενών με τουλά-
χιστον 2 υποτροπές θα εμφανίσει και άλλες. Οι υπο-
τροπές συνήθως εμφανίζονται 1-3 εβδομάδες από το
πρώτο επεισόδιο της λοίμωξης. Οφείλονται σε εναπο-
μείναντες σπόρους του κλωστηριδίου στο έντερο. 

Ετερόλογη μεταμόσχευση κοπράνων στην
αντιμετώπιση των υποτροπών της λοίμωξης

Η ετερόλογη μεταμόσχευση κοπράνων (Fecal material
transplantation, FMT) χρησιμοποιήθηκε ως θεραπευτική
προσέγγιση με σκοπό την αποκατάσταση της φυσιο-
λογικής χλωρίδας του παχέος εντέρου. Στην τεχνική
αυτή, κόπρανα από έναν υγιή δότη τοποθετούνται
στο παχύ έντερο ασθενούς με υποτροπιάζουσα νόσο
μετά από φιλτράρισμα μέσω ρινογαστρικού καθετήρα,
κλύσματος ή κολονοσκόπησης.62,63 Οι ιδανικοί λήπτες
του FMT είναι ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών με
υποτροπιάζουσα CDI και αποτυχία κατάλληλης αντι-
βιοτικής αγωγής. Ο αριθμός των υποτροπιαζουσών
λοιμώξεων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή μετα-
μοσχεύσεων κοπράνων δεν έχει σαφώς προσδιοριστεί.
Ωστόσο, πρόσφατες ενδείξεις περιλαμβάνουν περι-
πτώσεις ασθενών με 3 ή περισσότερα επεισόδια CDI
παρά την κατάλληλη θεραπεία ή 2 ή περισσότερα
επεισόδια CDI με νοσηλεία και σημαντική νοσηρότητα,
ασθενείς με μέτρια CDI που δεν ανταποκρίνονται
στην αγωγή με από του στόματος βανκομυκίνη για
περισσότερο από μία εβδομάδα ή ασθενείς με σοβαρή
CDI μη ανταποκρινόμενη στην από του στόματος
βανκομυκίνη για 48 ώρες.64 Σε μια τυχαιοποιημένη
μελέτη, το 93% των ασθενών που έλαβαν βανκομυκίνη
από το στόμα και έκπλυση του εντέρου ακολουθούμενη
από FMT έδειξαν σημαντική μείωση των διαρροϊκών
επεισοδίων, ενώ μόνο το 31% των ασθενών που
έλαβαν βανκομυκίνη μόνο και το 23% αυτών που
έλαβαν βανκομυκίνη και πλύση είχαν θετικά αποτε-
λέσματα.65 Το FMT αντιπροσωπεύει μια θεραπευτική
επιλογή με προοπτική. Το κόστος του FMT είναι πιθανό
να είναι χαμηλότερο σε σχέση με το κόστος επανα-
λαμβανόμενων κύκλων θεραπείας με αντιβιοτικά και
νοσηλεία.

Πρόληψη

Η πρόληψη της λοίμωξης από C. difficile αποσκοπεί
στην αποφυγή της μόλυνσης με C. difficile (πρωτογε-
νής πρόληψη) αλλά και την αποφυγή της μετάδοσης

του C. difficile και των σπόρων του σε άλλους νοση-
λευόμενους ασθενείς. Η πρωτογενής πρόληψη βασί-
ζεται στη σωστή διαχείριση των αντιβιοτικών και
περιλαμβάνει την ελαχιστοποίηση της συχνότητας και
της διάρκειας της αντιμικροβιακής θεραπείας και τον
περιορισμό της χρήσης των αντιβιοτικών υψηλού κιν-
δύνου.66 Ο έλεγχος της εξάπλωσης της λοίμωξης στο
νοσοκομειακό περιβάλλον περιλαμβάνει μέτρα που
αφορούν σε απομόνωση του ασθενούς, πλύσιμο χε-
ριών, χρήση γαντιών, περιβαλλοντική εξυγίανση και
προσεκτική επιδημιολογική επιτήρηση των περιστα-
τικών της λοίμωξης.67 Οι σπόροι του C. difficile μετα-
φέρονται από ένα ασθενή στον άλλο με τα χέρια των
εργαζομένων στην υγειονομική περίθαλψη.68 Το πλύ-
σιμο των χεριών πρέπει να γίνεται με σαπούνι και νερό
και όχι με καθαριστικά τζελ που έχουν ως βάση το οι-
νόπνευμα, τα οποία είναι αναποτελεσματικά έναντι
των σπόρων του C. difficile.69 Οι σπόροι του C. difficile
αντέχουν σε συνθήκες ξηρασίας επάνω στις επιφά-
νειες για αρκετούς μήνες.70 Η απολύμανση των επιφα-
νειών γίνεται με υπεροξείδιο του υδρογόνου,71 επίσης
με 10% υποχλωριώδες νάτριο.72,73 Η απολύμανση των
ιατρικών συσκευών, όπως τα ενδοσκόπια γίνεται με
απολυμαντικά, που έχουν σποροκτόνο δράση έναντι
του C. difficile, όπως η αλκαλική γλουταραλδεΰδη και
το οξείδιο του αιθυλενίου.74

Συμπεράσματα

Τα τελευταία χρόνια, η λοίμωξη από C. difficile αποτε-
λεί μια από τις συχνότερες ενδονοσοκομειακές λοιμώ-
ξεις με αυξημένη νοσηρότητα αλλά και θνητότητα.
Πρόσφατες επιδημίες από νέα υπερλοιμογόνα στε-
λέχη του μικροοργανισμού υποδεικνύουν αλλαγή
στην επιδημιολογία της λοίμωξης.

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι η ταχεία και αξιό-
πιστη ανίχνευση του C. difficile από τα κόπρανα ασθε-
νών με διαρροϊκό σύνδρομο και ο έλεγχος της
τοξιγονικότητας των απομονωθέντων στελεχών είναι
καθοριστικός τόσο για την θεραπευτική αντιμετώπιση
των ασθενών, όσο και για τον έλεγχο και περιορισμό
της λοίμωξης αλλά και τη κατανόηση της επιδημιολο-
γίας της νόσου. 

Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων 
Με την παρούσα επιστολή-δήλωση βεβαιώνεται

από τους συγγραφείς ότι δεν υπάρχει καμία σύγ-
κρουση συμφερόντων.
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Summary

New Insights into Clostridium difficile infection

Maria Chasampalioti1, Georgia Kagalou2, Melina Kachrimanidou1

1Department of Microbiology, Medical School, Aristotelian University of Thessaloniki
2Department of Microbiology, AXEPA University Hospital

Clostridium difficile is one of the most important causes of healthcare associated diarrhea. The
spectrum of the disease can range from mild, self-limited diarrhea to severe, life-threatening co-
litis. The main virulence factors of the microorganism are the two large clostridial toxins A and B.
C. difficile associated disease can arise if the normal flora has disrupted by antibiotic therapy.
Major risk factors for C. difficile infection are previous exposure to antimicrobial agents, hospi-
talization and advanced age. The diagnosis of CDI is established by a combination of clinical sus-
picion and laboratory confirmation. Treatment depends on the severity of infection. Prevention
of C. difficile infection can be achieved by avoiding acquire the organism and by controlling the
transmission of C. difficile and its spores in a hospital environment. Over the past decade, there
was an increased research interest that focused on new virulence factors, developing new treat-
ment regimens and prevention strategies. This review summarizes the recent changes that have
occurred in the epidemiology of C. difficile infection and focuses on the diagnosis, management
and prevention of CDI.

Key words
Diarrhea, Clostridium difficile, epidemiology, diagnosis,
treatment, prevention
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