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STRESZCZENIE:    WSTĘP. Zapalenie jelit w przebiegu zakażenia Clostridium difficile, w okresie ostatnich lat stało się ogólnoświatowym proble-
mem medycznym, który dotyczy również pacjentów polskich szpitali. Celem pracy była analiza częstości i przebiegu zakaże-
nia u pacjentów z CZCD hospitalizowanych  w Oddziale Gastroenterologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Zgierzu w latach 2012-2015.

  MATERIAŁY I METODY. Analizie retrospektywnej poddano historie chorób 79 pacjentów hospitalizowanych z powodu CZCD.  
dane demograficzne, epidemiologiczne i  przebieg kliniczny zakażenia. 

  WYNIKI. W badanej grupie kobiety stanowiły 59,5%, natomiast mężczyźni 40,5%. Średnia wieku wynosiła 70,5 lat. Średni 
czas hospitalizacji wyniósł 10,3 dnia. Wykazano sezonowość zachorowań na CZCD, która istotnie statystycznie była większa  
w miesiącach wiosennych. 73% pacjentów było wcześniej hospitalizowanych. 85% pacjentów miało choroby współistniejące. 
76% pacjentów było leczonych antybiotykami, natomiast 29% pacjentów - IPP przed wystąpieniem objawów zakażenia Clo-
stridium difficile. W badanej grupie pacjentów ciężką postać zdiagnozowano u 50,6% pacjentów. Odsetek nawrotów wyniósł 
14%. W 19% hospitalizacja zakończyła się zgonem.

  DYSKUSJA. Uzyskane wyniki badań jednoznacznie potwierdziły istotny wzrost częstości hospitalizacji pacjentów z CZCD w 
Oddziale Gastroenterologicznym w czasie czteroletniej obserwacji. Zdecydowanie częściej choroba występowała u pacjen-
tów powyżej 65 roku życia, wcześniej hospitalizowanych oraz leczonych antybiotykami. W badanej grupie pacjentów istot-
nym czynnikiem ryzyka, zwłaszcza postaci ciężkiej, były choroby współistniejące.

  WNIOSKI. Uzyskane przez nas wyniki potwierdzają istotne znaczenie zakażenia Clostridium difficile jako przyczyny biegu-
nek poantybiotykowych u osób dorosłych, która przyczynia się do przedłużenia hospitalizacji, zwiększenia chorobowości i 
śmiertelności pacjentów. Poznanie oraz zminimalizowanie czynników ryzyka zapobiegnie w przyszłości zarówno rozwojowi 
jak i rozprzestrzenianiu się choroby. 

SŁOWA KLUCZOWE:   zakażenie Clostridium difficile, czynniki ryzyka, biegunka

ABSTRACT:   INTRODUCTION. Clostridium difficile associated colitis became over last years a worldwide medical issue. It involves patients 
of the Polish hospitals too. The aim of the study was the analysis of CDAD incidence and the course of infection in Gastroenter-
ology Ward of Regional Specialist Hospital of Zgierz, 2012-2015.

  MATERIAL AND METHODS. Retrospective analysis of the medical documentation of 79 patients with CDAD was performed. 
Demographic and epidemiological data and the clinical course of infection were analyzed. 

  RESULTS. The study group comprised of women in 59,5% and men in 40,5%. The patients’ average age was 70,5 years. The 
average hospitalization period was 10,3 days. CDAD infection seasonality was proved, with statistically significant peak in 
springtime. 73% of patients were previously hospitalized and 85% - had co-morbidities. 76% of patients underwent  anti-
biotherapy, whilst 29% - used PPI prior to CDAD diagnosis. 50,6% of patients had severe CDAD diagnosed. The recurrence 
reached 14%. In 19% of patients CDAD resulted in death.

  DISCUSSION. The results of the study confirm increase of the  incidence of the patients with CDAD in Gastroenterology Ward 
over 4-years’ observation. The prevalence was higher among 65+ patients, after prior hospitalization and antibiotherapy. The 
co-morbidities was a significant risk factor, especially common in severe cases.

  CONCLUSION. The results we obtained confirm substantial importance of Clostridium difficile infection leading to antibio-
therapy-associated diarrhea among adults, causing prolonged hospitalization, increased prevalence and mortality of pa-
tients. Getting to know and minimizing the risk factors will prevent the future outbreak of the disease.
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test immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania anty-
genu dehydrogenazy glutaminowej oraz toksyn A i B Clostridium 
difficile w próbkach kału). Rozpoznanie zakażenia było zgodne z 
rekomendacjami opracowanymi przez W. Hryniewicz i wsp. w 
dokumencie „ Zakażenie Clostridium difficile”. Diagnostyka, te-
rapia, profilaktyka” [2]. Analizie poddano: dane demograficzne, 
współistnienie chorób przewlekłych, wcześniejsze hospitalizacje, 
rodzaj stosowanej antybiotykoterapii oraz stosowanie leków ha-
mujących wydzielanie kwasu solnego. Dodatkowo analizowano 
następujące wyniki badań laboratoryjnych: WBC, Hgb, CRP, kre-
atynina, jonogram. Ponadto u wszystkich chorych poszukiwano 
nieprawidłowości w badaniach obrazowych (USG, RTG i TK jamy 
brzusznej). U 15 pacjentów w wykonanej kolonoskopii stwierdzo-
no obecność błon rzekomych.

W analizie statystycznej badano zależności między parametrami 
ilościowymi (wiek; długość hospitalizacji; wartości WBC i CRP) 
oraz parametrami jakościowymi (płeć; miesiąc, w którym zdia-
gnozowano zachorowanie; czynniki ryzyka; leczenie). Analizując 
zmienne ilościowe zastosowano statystykę opisową (średnia aryt-
metyczna, odchylenie standardowe). Zmienne jakościowe opisane 
zostały licznościami grup i procentami. Związek pomiędzy wystę-
powaniem CZCD i wiekiem pacjentów; związek pomiędzy wystę-
powaniem CZCD i płcią pacjentów oraz związek między ciężką 
postacią CZCD i zgonem,  badano za pomocą testu chi-kwadrat 
skorygowanego poprawą Yatesa. Statystyczną istotność hipote-
zy o zależności długości hospitalizacji od wieku pacjenta zbada-
no metodą analizy reszt - regresji dwóch zmiennych (p=0,07; po 
odrzuceniu dwóch skrajnych pomiarów p=0,09; α=0,05). W ana-
lizie statystycznej wykorzystano program Statistica (nr licencji 
JPZ 701E504330AR-B). Na przeprowadzenie analizy uzyskano 
zgodę Komisji Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 
RNN/99/14/KE. 

WYNIKI 

 W trakcie czteroletniej obserwacji, obejmującej lata 2012-2015, 
w Oddziale Gastroenterologicznym WSS w Zgierzu przebadano 
łącznie 244 pacjentów z biegunką, u których wysunięto podejrze-
nie zakażenia Clostridium difficile. Zostało ono potwierdzone u 
79 pacjentów (32%). Wskaźniki zachorowalności na CZCD w Od-
dziale Gastroenterologicznym w badanym przedziale czasowym 
przedstawiono w tabeli 1.

Średnia wieku hospitalizowanych pacjentów z CZCD wynosiła 
70,5 lat ±15,8 ( zakres 24-91 lat). Wśród badanych 59,5% (47 osób) 
stanowiły kobiety w wieku 24-91 lat (średnia wieku: 73,9 ± 15,0) 
natomiast, 40,5% (32 osoby) stanowili mężczyźni w wieku 27-87 
lat (średnia wieku: 65,4 ± 15,9). Analiza częstości występowania 
zakażenia Clostridium difficile w zależności od wieku pacjentów 
wykazała, że 21 pacjentów (26,58%) było poniżej 65 rż, natomiast 

WSTĘP

W ostatnich kilkunastu latach obserwowany jest istotny wzrost 
częstości zakażeń szpitalnych o etiologii Clostridium difficile, 
związany z ciężkim przebiegiem choroby oraz z wysokim odset-
kiem powikłań i zgonów. Za wzrost ilości przypadków choroby o 
ciężkim przebiegu, odpowiedzialny jest nowy szczep Clostridium 
difficile - NAPI/BI/027, który cechuje się większą wirulencją i wy-
twarzaniem większej ilości toksyn [1].

Zgodnie z polskimi rekomendacjami, zespół objawów powodo-
wanych przez ten patogen pod postacią biegunki lub toksyczne-
go rozdęcia okrężnicy z potwierdzoną obecnością szczepu pro-
dukującego toksyny lub cechami rzekomobłoniastego zapalenia 
jelit w badaniu endoskopowym lub histopatologicznym, określa 
się mianem choroby związanej z Clostridium difficile (CZCD) [2]. 
W przebiegu choroby mogą rozwinąć się powikłania miejscowe 
lub ogólnoustrojowe, stanowiące zagrożenie dla życia chorego. W 
patogenezie zakażenia nadrzędną rolę spełnia antybiotykoterapia, 
która zakłócając homeostazę mikrobiologiczną jelita, selekcjonuje 
szczepy bakteryjne oporne na antybiotyki. Dane z piśmiennictwa 
podają, że około 90% pacjentów z zakażeniem Clostridium diffi-
cile, stosowało wcześniej antybiotyki. Do pozostałych czynników 
ryzyka zakażenia  należą: wiek powyżej 65 roku życia, niedawna 
hospitalizacja lub pobyt w domu opieki długoterminowej, cho-
roby współistniejące, przebyte zabiegi operacyjne lub inne stany 
obniżonej odporności tj. immunosupresja lub chemioterapia [3]. 
Dane z piśmiennictwa z ostatnich lat wymieniają również leczenie 
inhibitorami pompy protonowej, jako czynnik ryzyka, zwłaszcza 
nawrotu zakażenia [4]. 

Dotychczas opublikowano kilka prac, które analizowały problem 
zakażenia Clostridium difficile u polskich pacjentów. Obserwacje 
danych epidemiologicznych z ostatnich lat wskazują na wzrost 
częstości zakażeń i konieczność hospitalizacji narastającej liczby 
pacjentów z tym rozpoznaniem również w oddziałach gastroente-
rologicznych. Nadal jednak czynniki ryzyka, powikłania choroby 
oraz realne zagrożenie zgonem chorego związane z ciężkim prze-
biegiem zakażenia pozostaje do końca nieznane.

Celem pracy była ocena częstości hospitalizacji pacjentów z zaka-
żeniem Clostridium difficile w Oddziale Gastroenterologicznym 
WSS w Zgierzu w aspekcie  sezonowości zachorowań, przebiegu 
choroby, odpowiedzi na leczenie i czynników wpływających na 
wystąpienie zakażenia i jego nawrotu. 

MATERIAŁY I METODY

Analizie retrospektywnej poddano historie chorób 79 pacjentów 
hospitalizowanych z powodu zakażenia Clostridium difficile w 
Oddziale Gastroenterologicznym Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Zgierzu w czasie czterech lat, tj. od stycznia 2012 
roku do grudnia 2015 roku. Do badania zakwalifikowani zostali 
pacjenci, których przyczyną hospitalizacji było zakażenie Clostri-
dium difficile. Rozpoznanie zakażenia Clostridium difficile posta-
wiono na podstawie dodatniego wyniku w kierunku obecności 
antygenu GDH (dehydrogenazy glutaminianowej) oraz toksyn 
A i B Clostridium difficile w stolcu. Badania zostały wykonane 
w Pracowni Mikrobiologii WSS w Zgierzu, za pomocą testu TE-
CHLAB.C.DIFF QUIK CHEK COMPLETE (szybki membranowy 

Tab. I.  Wskaźniki zachorowalności na CZCD w Oddziale Gastroenterologicznym w latach 
2012-2015.

ZACHOROWALNOŚĆ 
NA CZCD W LATACH 2012 2013 2014 2015 ŚREDNIO 

2012–2015

Zachorowalność 
na CZCD / 10 000 hospitalizacji 107 64 134 151 114

Zachorowalność 
na CZCD / 10 000 osobodni 37 23 45 43 37
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antybiotyków należały fluorochinolony, amoksycylina z kwasem 
klawulanowym oraz cefalosporyny III generacji. Szczegółowe dane 
dotyczące antybiotykoterapii zamieszczono na ryc 3.

Najczęstsze wskazania do antybiotykoterapii obejmowały zaka-
żenia układu moczowego (18 pacjentów), profilaktykę zakażeń 
przed zabiegami operacyjnymi (12 pacjentów), zapalenie płuc (10 
pacjentów). Pozostałe wskazania to: zaostrzenie astmy/pochp (9 
pacjentów), zapalenie oskrzeli (3 pacjentów) oraz zapalenie uchył-
ków jelita grubego, zapalenie dróg żółciowych, eradykacja Helico-
bacter pylori, niewydolność oddechowa. Analiza retrospektywna 
danych klinicznych nie ustaliła wskazań do zastosowanej antybio-
tykoterapii u 4 pacjentów.

W badanej grupie chorych 23 (29%) pacjentów stosowało inhibi-
tory pompy protonowej (IPP). Najczęstszym wskazaniem do ich 
zastosowania była profilaktyka uszkodzeń przewodu pokarmo-
wego u pacjentów leczonych przewlekle preparatami kwasu ace-
tylosalicylowego i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (8 
chorych). U dwóch pacjentów IPP stosowano w eradykacji Heli-
cobacter pylori oraz u kolejnych dwóch z powodu refluksowego 
zapalenia przełyku. U 10 chorych nie ustalono jednoznacznych 
wskazań do przewlekłego stosowania IPP. Żaden pacjent nie był 
leczony blokerami receptora H2.

3.Choroby współistniejące

W badanej grupie pacjentów u 67 (85%) stwierdzono choroby 
współistniejące, najczęściej choroby układu krążenia, cukrzycę 
oraz niewydolność nerek. U 2 (2,5%) pacjentów zakażenie Clo-
stridium difficile towarzyszyło wrzodziejącemu zapaleniu jelita 
grubego (WZJG). 

58 pacjentów (73,41%) było powyżej 65 roku życia (p<0,01). W 
grupie pacjentów poniżej 65 roku życia 38% (8 osób) stanowiły 
kobiety, a 62% (13 osób) stanowili mężczyźni. Natomiast w grupie 
pacjentów powyżej 65 rż 67% (39 osób) stanowiły kobiety, a 33% 
(19 osób) stanowili mężczyźni. Średni czas hospitalizacji pacjen-
tów w Oddziale Gastroenterologicznym wyniósł 10,3 dnia i wahał 
się w zakresie od 2 do 28 dni. Średni czas hospitalizacji w grupie 
pacjentów poniżej 65 rż wyniósł 8,5 dnia, natomiast powyżej 65 rż 
wyniósł 11 dni. Analiza statystyczna wykazała związek pomiędzy 
wiekiem pacjenta a długością hospitalizacji (współczynnik kore-
lacji r=0,20597) (ryc.1).

Sezonowość zachorowań
Przeanalizowano sezonowość zachorowań na CZCD w kolejnych 
latach badania. Na podstawie daty przyjęcia pacjenta do szpita-
la obliczono liczbę hospitalizowanych pacjentów w ujęciu mie-
sięcznym (ryc.2).

Wykazano, że różnice w liczbie zachorowań na CZCD w poszczegól-
nych miesiącach kalendarzowych są istotne statystycznie (p<0,001).

Analiza czynników ryzyka zakażenia Clostridium difficile

1. Hospitalizacja lub pobyt w domu opieki długoterminowej

W badanej grupie pacjentów z zakażeniem Clostridium difficile - 58 
(73%) chorych było hospitalizowanych w okresie ostatnich 3 mie-
sięcy. Pacjenci byli najczęściej hospitalizowani w oddziale chorób 
wewnętrznych – 23 chorych (29%), w oddziale chirurgicznym - 9 
(11%) oraz  kardiologicznym – 8 (10%) pacjentów. Dwóch pacjen-
tów (2,5%) przebywało na stałe w domach opieki długoterminowej. 

2. Leczenie farmakologiczne

W badanej grupie - 60 pacjentów (76%), było leczonych antybio-
tykami w okresie do 4 tygodni przed wystąpieniem objawów za-
każenia Clostridium difficile. 44 pacjentów przyjmowało 1 anty-
biotyk, 14 pacjentów było leczonych 2 antybiotykami w krótkich 
odstępach czasu, natomiast u 2 pacjentów w leczeniu skojarzonym 
zastosowano łącznie 4 antybiotyki. Do najczęściej stosowanych 

Ryc. 1.  Zależność pomiędzy wiekiem pacjentów a długością hospitalizacji.

Ryc. 3.  Liczba pacjentów przyjmujących antybiotyki przed wystąpieniem CZCD.

Ryc. 2.  Liczba hospitalizowanych pacjentów z zakażeniem Clostridium difficile 
w poszczególnych miesiącach kalendarzowych w latach 2012-2015.
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Na podstawie kryteriów ESCMID z 2014 roku, ciężką postać CZCD 
rozpoznano u 40 (50,6%) pacjentów. W tej grupie 12 pacjentów 
zmarło, co stanowi 30% zgonów wśród pacjentów z rozpoznaną 
ciężką postacią CZCD. Wykazano istotną statystycznie zależność  
między ciężką postacią CZCD i ryzykiem zgonu (p= 0,0251). 83% 
pacjentów z ciężką postacią było wcześniej hospitalizowanych. 
Średni wiek tych pacjentów wyniósł 76,5 lat natomiast czas ho-
spitalizacji wyniósł 2-11 dni, średnio 6,6 dnia.  Wszyscy pacjenci z 
ciężką postacią CZCD leczyli się wcześniej z powodu chorób ukła-
du krążenia. Równocześnie występowały: cukrzyca u 4 pacjentów, 
niewydolność nerek (2 pacjentów), udar mózgu w wywiadzie (3 
pacjentów), nowotwór w wywiadzie (2 pacjentów). 

Spośród 79 pacjentów hospitalizowanych z powodu zakażenia Clo-
stridium difficile zmarło 15 (19%) pacjentów. Średnia wieku zmar-
łych pacjentów wyniosła 75 lat, natomiast średni czas hospitalizacji 
7,7 dnia. Przyczyną zgonu u 9 pacjentów było zaostrzenie obja-
wów niewydolności krążenia, a u 3 chorych niewydolność nerek. 
Dwóch pacjentów, z objawami niedrożności przewodu pokarmo-
wego zostało zdyskwalifikowanych z zabiegu operacyjnego z po-
wodu niewydolności wielonarządowej. Ponadto u jednego pacjenta 
przyczyną  zgonu był uogólniony proces zakrzepowo- zatorowy. 

Nawroty zakażenia.
Nawroty zakażenia Clostridium difficile zaobserwowano u 11 
(14%) pacjentów. W tej grupie u dwóch chorych stwierdzono dwa 
nawroty choroby a u jednej pacjentki nawrót trzykrotny, zakoń-
czony zgonem. Nawroty najczęściej obserwowano w 14 - 20 dni 
po pierwszym epizodzie CZCD.

Leczenie 
Jako lek I rzutu u 49 pacjentów (62%) zastosowano metronidazol, 
natomiast u 6 chorych (8%) włączono wankomycynę. Trzech cho-
rych (4%) leczono fidaksomycyną w ramach programu kliniczne-
go EXTEND 2819-MA-1002. U 20 (25%) pacjentów zastosowano 
leczenie skojarzone: metronidazol i wankomycyna, natomiast u 1 
(1%) pacjenta zastosowano metronidazol z wankomycyną, a na-
stępnie fidaksomycynę. U żadnego z pacjentów nie przeprowa-
dzono przeszczepu flory bakteryjnej. U 9 pacjentów z nawrotem 
choroby stosowano metronidazol z wankomycyną, a u 1 chorego 
fidaksomycynę. 

DYSKUSJA

Wiele badań epidemiologicznych potwierdziło wzrost częstości 
występowania zakażenia Clostridium difficile u pacjentów hospi-
talizowanych. Zachorowalność na CZCD wzrastała stopniowo 
w kolejnych latach obserwacji. Jedynie w roku 2013 zaobserwo-
wano spadek zachorowalności. Poszukując przyczyn uzyskanych 
wyników należy podkreślić, że w związku ze wzrostem częstości 
występowania zakażeń Clostridium difficile przeprowadzono w 
2013 roku w szpitalu cyklu szkoleń dla personelu lekarskiego i pie-
lęgniarskiego zorganizowany przez Zespół Zakażeń Szpitalnych.

W analizowanej grupie pacjentów 59,5% stanowiły kobiety, nato-
miast 40,5% mężczyźni. Wyniki te są zgodne z badaniami innych 
autorów, w których analiza rozkładu płci wśród pacjentów z zaka-
żeniem Clostridium difficile, wskazuje na większy udział kobiet. W 

U pacjentów powyżej 65 rż często współistnieje kilka chorób o 
charakterze przewlekłym. Współwystępowanie chorób układu 
krążenia i niewydolności nerek zostało stwierdzone u 15 pacjen-
tów, w tym u 14 chorych w wieku ≥65 rż. U 10 (67%) pacjentów 
rozpoznano ciężki przebieg CZCD, zakończony zgonem u 2 (13%) 
pacjentów. Współwystępowanie cukrzycy i niewydolności nerek 
stwierdzono u 7 pacjentów. 6 (86%) pacjentów było ≥ 65 rż. Ciężki 
przebieg CZCD zdiagnozowano u 4 (57%) pacjentów, zakończo-
ny zgonem u 2 (29%) pacjentów. Natomiast współwystępowanie 
cukrzycy, niewydolności nerek i chorób układu krążenia w bada-
nej grupie pacjentów stwierdzono u 6 chorych; z czego 5 (83%) 
pacjentów było ≥ 65 rż. W grupie tej u 5 (83%) pacjentów rozpo-
znano ciężki przebieg, zakończony zgonem u 2 (33%) pacjentów.

Przebieg kliniczny CZCD.
Objawem klinicznym, który występował u wszystkich chorych była 
biegunka. U 55% badanych biegunka trwała powyżej 7 dni przed 
ustaleniem rozpoznania zakażenia Clostridium difficile. Liczba 
stolców wahała się od 3 do 20 na dobę. Obecność domieszek pato-
logicznych w postaci krwi w kale stwierdzono u 4% pacjentów. Do 
najczęściej towarzyszących objawów należały: bóle brzucha (83%), 
wzdęcia (71%), nudności i wymioty (18%) oraz gorączka (16%). 

W badaniach laboratoryjnych, wykonywanych na początku ho-
spitalizacji, u 34% chorych stwierdzono hipokaliemię, natomiast u 
21% pacjentów hiponatremię. Niedokrwistość występowała u 37% 
pacjentów: z czego u 52% - normocytarna, u 27,5%- makrocytarna 
i u 20,5% - mikrocytarna. W obrazie krwi obwodowej u 45 (57%) 
pacjentów stwierdzono podwyższoną leukocytozę (>10 tys/mm3). 
U 25 chorych (32%) przekraczała ona wartości 15 tys/mm3, nato-
miast u 3 (4%) pacjentów wykazano leukopenię (<4 tys/mm3). CRP 
w badanej grupie w zakresie 0,03 – 5,0 mg/dl (w zakresie normy) 
stwierdzono u 31 (39%) pacjentów, w zakresie 5,01- 10,0 mg/dl u 
14 (18%) pacjentów oraz u 34 (43%) pacjentów wyniosło ponad 10 
mg/dl. Maksymalne wartości CRP wynosiły powyżej 30 mg/dl i 
stwierdzone zostały u 4 (5%) pacjentów.  W przeglądowym badaniu 
radiologicznym jamy brzusznej u 15 (19%) pacjentów stwierdzo-
no objawy podniedrożności przewodu pokarmowego. Nieprawi-
dłowości w badaniu USG jamy brzusznej stwierdzono u 21 (27%) 
pacjentów. Obejmowały one pogrubienie ściany jelita grubego (19 
pacjentów) oraz obecność płynu między pętlami jelitowymi u 2 
pacjentów. U 6 (8%) pacjentów stwierdzono zmiany w badaniu TK 
jamy brzusznej z kontrastem pod postacią pogrubienia ściany jelit z 
odczynowym naciekiem tkanki tłuszczowej oraz zwężeniem świa-
tła jelita. U żadnego z hospitalizowanych pacjentów nie stwierdzo-
no zarówno przy przyjęciu, jak i w trakcie hospitalizacji objawów 
toksycznego rozdęcia okrężnicy. U 15 (19%) pacjentów stwierdzo-
no obecność błon rzekomych w badaniu kolonoskopowym, u 3 z 
tej grupy pacjentów uzyskano histopatologiczne potwierdzenie 
rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego pod postacią zmian 
zapalnych zlokalizowanych w nabłonku powierzchniowym oraz 
pojedynczych ropni krypt. Wskazaniem do wykonania badania 
endoskopowego u 10 pacjentów były wątpliwości diagnostyczne 
(tj. dodatni wynik GDH, przy ujemnym wyniku toksyn) i dużym 
prawdopodobieństwie klinicznym zakażenia, oraz brak poprawy 
po leczeniu I rzutu u 5 pacjentów. Ze względu na zwiększone ry-
zyko powikłań w zmienionym zapalnie jelicie, zasięg badania en-
doskopowego, nie był pełny, obejmował okrężnicę maksymalnie 
do okolicy zagięcia śledzionowego. 
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została również w analizowanej grupie pacjentów. Antybiotyki były 
stosowane u 76% pacjentów przed wystąpieniem objawów zaka-
żenia Clostridium difficile. Otrzymane wyniki są podobne do da-
nych pochodzących z innych polskich szpitali. W badaniu Stolarza 
i wsp., 75% pacjentów stosowało antybiotyki przed rozwinięciem 
się objawów CZCD [12]. Z kolei w badaniu Musz-Kaweckiej i wsp., 
odsetek pacjentów stosujących antybiotyki w momencie rozpozna-
nia zakażenia Clostridium difficile wyniósł 83% [5]. 

W wielu pracach badano zależność pomiędzy stosowaniem inhi-
bitorów pompy protonowej, a zwiększonym ryzykiem zakażenia 
Clostridium difficile. Kujawa-Szewieczek i wsp., wykazali, że 78% 
pacjentów z CZCD stosowało inhibitory pompy protonowej [11]. 
Natomiast w badaniu Stolarza i wsp. odsetek pacjentów z CZCD 
stosujących inhibitory pompy protonowej wyniósł 45% [12]. W 
badanej grupie 29% pacjentów stosowało inhibitory pompy pro-
tonowej. W  porównaniu z  powyższymi wynikami jest to stosun-
kowo niski odsetek pacjentów, który może wynikać z uściślenia 
wskazań do stosowania inhibitorów pompy protonowej.

Do istotnych czynników ryzyka zakażenia Clostridium difficile 
zaliczamy także obecność chorób towarzyszących o charakterze 
przewlekłym [8,12]. W analizowanej grupie chorych u 85% stwier-
dzono obecność chorób przewlekłych. Najczęściej występowa-
ły choroby układu krążenia, cukrzyca oraz niewydolność nerek. 

Badaną grupę pacjentów z CZCD leczono w 62% metronidazo-
lem, 25% metronidazolem z wankomycyną, 8% wankomycyną, 4% 
fidaksomycyną oraz u 1% pacjentów zastosowano metronidazol 
z wankomycyną, a następnie fidaksomycynę. W badaniu Stolarza 
i wsp. 42% pacjentów było leczonych metronidazolem, 33% wan-
komycyną oraz 25% metronidazolem z wankomycyną [12]. Nato-
miast w badaniu Ulatowskiej i wsp. analizującej przebieg CZCD 
u pacjentów geriatrycznych, w 63% zastosowano do terapii wan-
komycynę, w 31% metronidazol z wankomycyną, 6% pacjentów 
zmarło przed włączeniem leczenia [8]. 

Analiza niepomyślnego przebiegu klinicznego zakażenia Clostridium 
difficile zakończonego zgonem w badaniach własnych wykazała 
śmiertelność na poziomie 19%. W doniesieniach z innych polskich 
szpitali odnotowano śmiertelność wynoszącą 17% w badaniu Stola-
rza i wsp. [12]. Z kolei w badaniu Czepiela i wsp. analizującym epi-
demiologię zakażeń Clostridium difficile w Szpitalu Uniwersyteckim 
w Krakowie, śmiertelność w oddziałach niezabiegowych wyniosła 
13% [6]. Znacząco wyższą śmiertelność – 50%  odnotowano nato-
miast w grupie pacjentów geriatrycznych (średnia wieku 83,3 lat) [8].  

W badanej grupie hospitalizowanych z powodu CZCD pacjentów Od-
działu Gastroenterologicznego ciężką postać choroby rozpoznano u 
51%, śmiertelność w tej grupie wyniosła 30%. Wykazano istotną sta-
tystycznie zależność między ciężką postacią CZCD a ryzykiem zgonu.  

Oprócz wieku, wcześniejszej hospitalizacji i chorób współistnieją-
cych, zwłaszcza chorób układu krążenia, czynnikami niekorzyst-
nymi rokowniczo były także wysokie wskaźniki stanu zapalnego 
w chwili rozpoznania CZCD.

badaniu Musz-Kaweckiej i wsp., 61% hospitalizowanych pacjentów 
z potwierdzonym zakażeniem Clostridium difficile stanowiły ko-
biety, a 39% mężczyźni [5]. Natomiast w badaniu Czepiela i wsp., 
zakażenie Clostridium difficile stwierdzono u 52% kobiet i 48% 
mężczyzn [6]. W badaniu Dulny i wsp., procentowy rozkład płci 
hospitalizowanych z powodu CZCD kobiet względem mężczyzn 
wynosił odpowiednio 55% i 45%, przy średnim wieku wszystkich 
hospitalizowanych pacjentów 59 lat [7]. Natomiast analiza często-
ści występowania zakażenia Clostridium difficile wśród pacjentów 
geriatrycznych (średnia wieku 83,3 lat), wykazała na większy udział 
kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 69% i 31%) [8].

 Czynnikiem ryzyka zakażenia Clostridium difficile opisywanym 
przez autorów licznych prac, jest wiek powyżej 65 lat. Wśród pa-
cjentów hospitalizowanych w Oddziale Gastroenterologicznym 
z rozpoznaniem CZCD 73,41% było powyżej 65 rż. Zakażenie 
Clostridium difficile znacząco częściej występowało u pacjentów 
powyżej 65 rż, była to różnica istotna statystycznie. W cytowanej 
powyżej pracy Musz-Kaweckiej i wsp. pacjenci z zakażeniem Clo-
stridium difficile powyżej 65 rż stanowili 68% badanej grupy [5]. W 
kolejnym etapie pracy porównano rozkład płci w grupie pacjentów 
poniżej 65 rż oraz powyżej 65 rż. Uzyskane wyniki wskazują na 
większy udział mężczyzn w grupie poniżej 65 rż w porównaniu do 
grupy pacjentów starszych, wśród których dominowały kobiety. 

Kolejnym czynnikiem, który poddany został analizie, była długość 
hospitalizacji. Średni czas hospitalizacji wyniósł w badanej grupie 
10,3 dnia i jest on porównywalny z wynikami otrzymanymi przez 
innych autorów [5]. 

Analiza sezonowości zachorowania na CZCD wśród pacjentów 
Oddziału Gastroenterologicznego jest porównywalna z wynika-
mi otrzymanymi przez innych autorów. Dane z piśmiennictwa, w 
większości anglojęzycznego, opisują sezonowość zachorowania 
na CZCD, która jest największa wiosną, najniższa latem i jesienią. 
Sezonowość zachorowań na CZCD wykazuje dwu- trzymiesięcz-
ne opóźnienie pomiędzy wystąpieniem objawów zakażenia Clo-
stridium difficile, a ekspozycją na antybiotyki [9]. Dane dotyczące 
polskich szpitali opublikowane w dokumencie „ Choroby zakaźne 
i zatrucia w Polsce w 2013 roku”, korespondują z własnymi wyni-
kami [10]. Potrzebne są dalsze badania, które ocenią wpływ czyn-
ników środowiskowych na sezonowość zachorowań na CZCD. 

Autorzy licznych prac wskazują na wcześniejszą hospitalizację, 
jako główny, obok antybiotykoterapii, czynnik ryzyka zakażenia 
Clostridium difficile. W badanej grupie 58 (73%) pacjentów było 
wcześniej hospitalizowanych. Podobne wyniki uzyskali inni ba-
dacze. W badaniu oceniającym zakażenie Clostridium difficile u 
pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Nefrologicznym 70,3% 
chorych było wcześniej hospitalizowanych [11]. Natomiast w ba-
daniu Stolarza i wsp., wszyscy pacjenci byli hospitalizowani przed 
wystąpieniem biegunki o etiologii Clostridium difficile [12].

Dysbakterioza jelit spowodowana stosowaniem antybiotykoterapii 
zakłóca homeostazę jelita i ułatwia kolonizację Clostridium diffici-
le. Powyższa zależność, opisywana w wielu pracach, potwierdzona 
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