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Santrauka 
Clostridium difficile (Cl. difficile) bakterija yra viena 
dažniausių enterokolito priežasčių, dėl kurios pacien-
tai hospitalizuojami. Virškinamajame trakte Cl. diffi-
cile sudaro sporas, kurios, patekusios į storąją žarną, 
virsta vegetatyvine forma, pažeidžiančia žarnos glei-
vinę. Pagrindiniai šios ligos rizikos veiksniai yra an-
tibiotikų vartojimas, senyvas amžius ir sunki paciento 
būklė. Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie protonų 
siurblio inhibitorių (PSI) įtaką enterokolito išsivysty-
mui. Įrodyta, jog asmenims, vartojantiems PSI, rizika 
susirgti Cl. difficile sukeltu enterokolitu padidėja du 
kartus. Reikšmingai padidėjusi rizika išlieka net metus 
po šių medikamentų vartojimo nutraukimo, todėl PSI 
vartojimas dažnai įvardijamas vienu svarbiausių Cl. dif-
ficile infekcijos rizikos veiksnių.

Įvadas  
Cl. difficile yra gramteigiama, anaerobinė, sporas su-

daranti bakterija, kuri gali vegetuoti žmogaus žarnyne. Šis 
sukėlėjas geba gaminti A ir B toksinus, kurie pažeidžia žar-
nos gleivinę ir sukelia enterokolitą. Enterokolito sunkumas 
varijuoja nuo lengvo viduriavimo iki toksinio žarnos išsiplė-
timo (megacolon), greitai besivystančio pseudomembraninio 
kolito, intoksikacijos, sepsio ar mirties [1]. Nustatyta, jog 
riziką susirgti Cl. difficile enterokolitu didina antibiotiko-
terapija, imunosupresinės būklės, chemoterapija, vyresnis 
amžius (ypač daugiau nei 65 m.), poliligotumas, hospita-
lizacija bei invazinės virškinamojo trakto procedūros. Vis 
plačiau kalbama apie PSI įtaką Cl. difficile sukelto ente-
rokolito vystymuisi [2]. PSI yra plačiai vartojami medika-
mentai, mažinantys skrandžio rūgštingumą. Jie naudojami 
gydant gastrointestinalines ligas, tokias kaip gastroezofaginio 
refliukso liga (GERL), peptinės opos, funkcinė dispepsija, 

šie vaistai naudojami Helicobacter pylori eradikacijai ir kt. 
[3]. Atlikta nemažai tyrimų, kurių metu nustatyta, jog PSI 
vartojimas didina riziką susirgti Cl. difficile enterokolitu. 

Tyrimo tikslas – remiantis naujausiais literatūros duo-
menimis, apžvelgti PSI įtaką Cl. difficile sukelto enterokolito 
išsivystymui, diagnostiką bei gydymo metodus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta 31 publikacijos mokslinė apžvalga. Straipsnių 

paieška atlikta naudojant PubMed, ClinicalKey, UpToDate, 
Higienos instituto duomenų bazėmis. Tyrimo metu buvo 
analizuojami ne senesni nei 11 metų moksliniai straipsniai 
anglų ir lietuvių kalbomis.

Tyrimo rezultatai
Epidemiologija. Remiantis higienos instituto duomeni-

mis, 2017-2019 metais Lietuvoje stebėtas Cl. difficile susir-
gimų skaičiaus didėjimas (atitinkamai nuo 468 iki 624 atvejų 
per metus). 2020 m. šis skaičius sumažėjo – registruotas 381 
atvejis [4]. Europoje 2005 m. nustatyta vidutiniškai 2,45 
atvejų 10 000 gyventojų. 2008 m. buvo stebėtas Cl. difficile 
atvejų skaičiaus augimas – siekė 4,1 atvejo 10 000 gyventojų, 
tačiau 2013 m. atvejų skaičius sumažėjo iki 3,7 atvejo 10 
000 gyventojų (19, 21). 2012 m. Cl. difficile sukeltas ente-
rokolitas užėmė 8 vietą pagal susirgimų skaičių Europoje, 
letali ligos baigtis nustatyta 3 proc. pacientų [5].

Ligos etiologija ir patogenezė. Cl. difficile perduodama 
fekaliniu – oraliniu būdu, infekcijos šaltinis – infekuoti ar 
kolonizuoti asmenys, užteršta aplinka (ypač gydymo ir slau-
gos įstaigose) [6]. Kaip Cl.difficile sukelia enterokolitą, dar 
nėra visiškai aišku, nes šis patogenas kompleksiškai veikia 
žmogaus virškinamąjį traktą [7]. Cl. difficile toksinai TcdA ir 
TcdB, patekę į storosios žarnos epitelį, skatina priešuždegi-
minių citokinų ir chemokinų gamybą, pritraukia neutrofilus, 
ardo enterocitų citoskeletą bei tarpląstelines jungtis, sutrikdo 
skysčių sekreciją, todėl įvyksta enterocitų apoptozė. Cl. diffi-
cile geba sudaryti sporas, kurios, patekusios į žarnyną, virsta 
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vegetatyvine forma, kuri pažeidžia žarnos gleivinę [8]. 
Normalus skrandžio rūgštingumas yra svarbus veiksnys, 

padedantis apsisaugoti nuo fekaliniu – oraliniu būdu plin-
tančių sukėlėjų. Literatūroje teigiama, jog daugiau nei 99,9 
proc. gramneigiamų bakterijų yra sunaikinama per 30 min., 
o Cl. difficile sporos sunaikinamos per 5–30 min., kai aplin-
kos ph yra 2–3 [9]. PSI slopina skrandžio sulčių sekreciją, 
slopindamas baltymą H1K1–ATP–azę (protonų siurblį). Šie 
junginiai kovalentiškai prisijungdami prie dviejų fermento 
cisteino liekanų negrįžtamai inaktyvuoja šį baltymą [10]. 
Manoma, jog dėl sumažėjusio rūgštingumo Cl.difficile sporos 
nesunaikinamos, todėl pacientai suserga enterokolitu [2].

Rizika susirgti Cl. difficile sukeltu enterokolitu varto-
jantiems PSI yra du kartus didesnė, nei nevartojantiems šių 
vaistų [11]. Remiantis 2021 m. publikuoto tyrimo duome-
nimis, iš 3583 tiriamųjų, kuriems diagnozuota Cl. difficile 
infekcija, 1411 (39,38 proc.) vartojo PSI 12 mėnesių laiko-
tarpyje [1]. Rizika susirgti šia infekcija išlieka reikšmingai 
didesnė metus laiko po PSI nutraukimo. R. Lutz atliktame 
retrospektyviniame tyrime, kuriame dalyvavo 754 pacien-
tai, nustatyta, kad  PSI vartojantiems pacientams dažniau 
pasireiškia pasikartojanti Cl. difficile infekcija (28,8 proc. 
vs 20,6 proc.) ir liga dažniau baigiasi mirtimi (10,3 proc. vs 
4,7 proc.). Šio tyrimo metu nustatyta, kad veiksniai, tokie 
kaip vyresnis nei 75 m. amžius, hospitalizacijos trukmė bei 
gydymas vankomicinu, neturi įtakos infekcijos pasikarto-
jimui [12]. Kitame tyrime, kurį atliko C. Weiss ir kt., tei-
giama, jog 40–60 proc. pacientų, vartojančių metronidazolą 
ar vankomiciną kartu su PSI, pasireiškia  pakartotinas Cl. 
difficile sukeltas enterokolitas [13]. Pacientams, gydomiems 
intensyviosios terapijos skyriuose, stresinių opų profilaktikai 
dažnai skiriami PSI. Šiems pacientams dėl rizikos veiksnių, 
tokių kaip antibiotikų skyrimas ir ilgesnė hospitalizacijos 
trukmė, didėja rizika išsivystyti Cl. difficile sukeltam ente-
rokolitui. D.M. Faleck ir kt. atliktame retrospektyviniame 
tyrime, kurio metu buvo analizuojamos 2010-2013 metų 
ligos istorijos, nustatyta, jog antibiotikų vartojimas kartu su 
PSI nedidina rizikos išsivystyti Cl. difficile infekcijai [14]. 

Klinikiniai požymiai. Cl. difficile sukeltas kolitas gali 
pasireikšti įvairiai: nuo besimptomės ligos iki gyvybei pa-
vojingų būklių, tokių kaip toksinė megacolon, žarnyno per-
foracija, peritonitas, ryški dehidracija, intoksikacija, sepsis, 
septinis šokas bei dauginis organų nepakankamumas. 

Esant lengvos ar vidutinio sunkumo eigos enterokolitui, 
pagrindinis simptomas yra viduriavimas. Cl. difficile in-
fekcijai būdingas viduriavimas vandeningomis išmatomis, 
kartais su gleivių ar kraujo priemaiša. Galimas apatinės pilvo 
dalies skausmas, subfebrilus karščiavimas, pykinimas, ano-
reksija, pilvo pūtimas. Melena ar hematochezija pasitaiko 
labai retai [15].

Sunkios eigos Cl. difficile sukelto enterokolito metu bū-
dingas difuzinis pilvo skausmas, didėja kūno temperatūra iki 
febrilios. Tyrimuose stebimi ryškios dehidracijos požymiai, 
laktatinė acidozė, hipoalbuminemija, kreatinino padidėji-
mas, leukocitozė bei kitų uždegiminių rodiklių padidėjimas 
[16]. 3 proc. pacientų, sergančių Cl. difficile enterokolitu, 
diagnozuojama žaibinė ligos forma. Šiuo atveju pasireiš-
kia žarnyno nepraeinamumo požymiai, tokie kaip išmatų 
ir dujų susilaikymas, difuzinis, priepuolinis ar nuolatinis 
pilvo skausmas, pilnumo jausmas, vėmimas, arba nežymus 
viduriavimas. Laiku nediagnozuotas žaibinis enterokolitas 
gali lemti sepsinio šoko išsivystymą, progresuojantį į dauginį 
organų funkcijos nepakankamumą [17].

11 proc. pacientų, sergančių  Cl. difficile sukeltu entero-
kolitu, diagnozuojamos enterokolito komplikacijos: toksinė 
megacolon, žarnyno perforacija, peritonitas, sepsinis šokas. 
Šių komplikacijų riziką didina vyresnis paciento amžius, 
dideli uždegiminiai rodikliai kraujo tyrime, inkstų nepakan-
kamumas bei PSI vartojimas. Neįvertinti rizikos veiksniai, 
laiku nediagnozuotas ar netinkamai gydomas Cl. difficile 
enterokolitas bei jo komplikacijos gali baigtis paciento mir-
timi [18,19]. 

Diagnostika. Cl. difficile infekcija turėtų būti įtariama 
visiems pacientams, kuriems pasireiškė ūmus viduriavimas 
ir yra rizikos veiksnių, pvz., neseniai vartoti antibiotikai, 
hospitalizacija, vyresnis amžius, PSI vartojimas [20]. Kraujo 
tyrime stebimi sisteminės infekcijos požymiai, tokie kaip 
neutrofilinė leukocitozė, C reaktyvaus baltymo padidėjimas, 
o esant užsitęsusiam viduriavimui – hematokrito padidėjimas 
bei hipoalbuminemija. Esant žaibinei ligos formai, galima 
laktatacidozė, inkstų ar kitų organų funkcijos nepakanka-
mumo požymiai [21]. 

Cl. difficile diagnostikai dažniausiai naudojamas testas 
yra Cl. difficile toksinų A ir B nustatymas išmatose [20,21]. 
Gali būti atliekamas išmatų pasėlio tyrimas, kurio metu ban-
doma išauginti Cl. difficile išmatose. Nors išmatų pasėlis 
yra didelio jautrumo (90 proc.) bei specifiškumo (84 proc.), 
tačiau tyrimas trunka ilgai ir ne visada pavyksta išauginti šį 
patogeną, todėl, esant galimybei, rekomenduojama rinktis 
kitus tyrimo metodus. Jeigu toksinų išmatose nerandama, 
tačiau išlieka Cl. difficile enterokolito įtarimas, galima atlikti 
toksinų išmatose nustatymą PGR metodu [22]. Cl. difficile 
sintezuoja metabolinį baltymą glutamato dehidrogenazę, 
kuris, pasitelkiant ELISA metodą, gali būti nustatomas 
išmatose. Teigiamas testo rezultatas rodo, jog Cl. difficile 
kolonizuoja žarnyną, tačiau šis metodas neleidžia nustatyti, 
ar šis patogenas produkuoja toksinus [21]. 

Apžvalginė pilvo rentgenograma bei pilvo kompiuterinė 
tomografija atliekami sunkios eigos ar žaibinio enterokolito 
diagnostikai. Radiologiniais tyrimais gali būti nustatomas
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> 7 cm storosios žarnos išsiplėtimas ar oro–skysčio paviršiai 
žarnos spindyje [21,22]. 

Gydymas. Cl. difficile sukelto enterokolito gydymo 
taktika parenkama atsižvelgiant į ligos sunkumą ir jos pasi-
kartojimo dažnį. Gydymas kompleksinis, jį sudaro simpto-
minis gydymas, antibiotikoterapija, rankų higiena, paciento 
izoliacija bei patalpų dezinfekcija [23]. Naujausios rekomen-
dacijos teigia, jog pirmojo epizodo metu pirmo pasirinkimo 
vaistai gydant nesunkų ar sunkios eigos enterokolitą turėtų 
būti vankomicinas ar fidaksomicinas. Nors fidaksomicinas 
yra siauro spektro veikimo vaistas, tačiau laboratorinių ty-
rimų metu buvo pastebėtas labai geras efektyvumas, gydant 
pasikartojantį Cl. difficile enterokolitą [3]. Metronidazolis 
gali būti vartojamas tais atvejais, kai nėra galimybės gydyti 
vankomicinu ar fidaksomicinu, tik esant nesunkiai ligos eigai 
[24]. V.W. Stevens ir kt. atliktame tyrime buvo nustatyta, jog 
esant sunkiai ligos formai,  gydymas vankomicinu  30 dienų 
mirtingumą sumažino nuo 19,8 iki 15,3 proc., lyginant su 
pacientais, gydytais metronidazoliu [25]. Geriamojo van-
komicino dozė turėtų būti 125 mg, ji skiriama 4 kartus per 
dieną, tęsiant gydymą 10 dienų. Fidaksomicino dozė turėtų 
būti 200 mg, skiriama 2 kartus per dieną, tęsiant gydymą taip 
pat 10 dienų. Prireikus skirti metronidazolio, jo dozė turėtų 
būti 500 mg, 3 kartus per dieną, tęsiant gydymą 10 dienų. 
Esant žaibinei ligos formai, 500 mg geriamojo vankomicino 
turėtų būti skiriama kas 6 valandas per pirmąsias 48–72 va-
landas. Galima pridėti 500 mg metronidazolio, skiriant kas 
8 valandas, tačiau įrodymų lygmuo yra labai žemas [26]. 

Iki 20 proc. atvejų Cl. difficile būna atspari metronidazo-
liui bei vankomicinui. Nustatyta, jog ketvirtadaliui pacientų 
mėnesio laikotarpyje po pirminio antibakterinio gydymo 
galimas enterokolito atkrytis [27]. Atkryčio metu skiriamas 
gydymas vankomicinu prailginta schema ar fidaksomicinu 
pagal aukščiau aprašytą schemą. Skiriant vankomiciną pra-
ilginta schema, dozė palaipsniui mažinama: 10-14 dienų 
skiriama 125 mg 4 kartus per dieną, vėliau savaitę skiriama 
ta pati dozė, tačiau 2 kartus per dieną. Toliau dozė skiriama 
1 kartą per dieną ir galiausiai kartą per dieną kas 2-3 dienas, 
tęsiant gydymą nuo 2 iki 8 savaičių. Atkryčių gydymui skirti 
metronidazolio nerekomenduojama. Jei pirmas Cl. difficile 
sukelto enterokolito epizodas buvo gydytas metronidazoliu, 
atkryčio atveju gydymui skiriama vankomicino (125 mg 4 
kartus per dieną), gydymas tęsiamas 10 dienų [28].

Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie žarnyno mi-
krobiotos transplantaciją, kuri taikoma pacientams, sergan-
tiems sunkia ligos forma, kai sukėlėjas yra rezistentiškas 
antibiotikams bei esant atkryčiui [24]. 2018 m. publikuotoje 
metaanalizėje teigiama, jog šio metodo efektyvumas stebi-
mas jau po pirmos procedūros (76 proc.), o po pakartotinių 
procedūrų – net 93 procentai [29]. Nustatyta, jog žarnyno 

mikrobiotos transplantacija, gydant Cl. difficile atkryčius, 
yra efektyvesnė, nei gydymas vankomicinu (SR: 0.23 95% 
CI 0.07-0.80) [30]. Dažnai prieš atliekant šią transplantaciją, 
skiriama PSI, kurių vartojimas turėtų padidinti transplan-
tuojamos žarnyno mikrobiotos efektyvumą. A.S. Hong ir 
bendraautorių atliktame tyrime buvo nustatyta, jog gydymo 
efektyvumas nekinta, nepriklausomai, ar prieš transplantaciją 
buvo skirti PSI. Nors šių vaistų skyrimas yra įtrauktas į gai-
res, kuriose yra rekomendacijos skirti PSI prieš mikrobiotos 
transplantaciją, tačiau prieš skiriant PSI, reikėtų įsitikinti, ar 
jie tikrai reikalingi [31].  

Išvados
1. 2017-2019 metais Lietuvoje stebėtas Cl. difficile 

susirgimų skaičiaus didėjimas, todėl tai aktuali sveikatos 
priežiūros tema. 

2. Cl. difficile sukeltas enterokolitas gali sukelti gyvybei 
grėsmingas būkles, tokias kaip toksinė megacolon, šokas, 
dauginis organų nepakankamumas, žarnyno perforacija, pe-
ritonitas, ryški dehidracija, laktatinė acidozė.

3. Remiantis šaltinių duomenimis galima teigti, jog ri-
zika susirgti Cl. difficile sukeltu enterokolitu vartojant PSI 
yra net du kartus didesnė. 

4. Cl. difficile sukelto enterokolito gydymas yra kom-
pleksinis, apimantis antibiotikoterapiją, rankų higieną, pa-
ciento izoliavimą.
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ENTEROCOLITIS CAUSED BY CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE INFECTION BY USING PROTON PUMP 

INHIBITORS
E. Juknevičiūtė, D. Banaitytė, A. Dikčiūtė

Keywords: Clostridium difficile, enterocolitis, proton pump 
inhibitors.

Summary
 Clostridium difficile (Cl. difficile) bacterium is one of the most 

common reasons why people get hospitalized. Cl. difficile in gas-
trointestinal track form spores which become vegetative form and 
it can make damage to intestinal mucosa when they get to colon. 
The main risk factors are the usage of antibiotics, old age and se-
vere patient condition. In the last decade it is talked that proton 
pump inhibitors (PPI) can cause enterolitis. It is evidence based 
that people who use PPI has two times bigger risk to have ente-
rocolitis caused by Cl. difficile. That risk remain for one year af-
ter the medication is discontinued, so that’s why PPI often is cal-
led one of the most important risk factor of Cl. difficile infection.
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