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Bevezetés 

Napjainkban az antibiotikum használattal összefüggő, hasmenéssel 
jelentkező megbetegedések leggyakoribb okozója a C.difficile. A spóra-
képző, Gram-pozitív, anaerob, A és B exotoxint termelő baktérium az 
összes, antibiotikum-használattal összefüggésben kialakuló hasmenés 
mintegy 25%-áért tehető felelőssé, de súlyos kimenetelű colitis esetén a 
C.difficile kóroki aránya ennél magasabb is lehet. 

A C.difficile széles körben megtalálható a környezetben, a talajban, felszíni 
és szennyvizekben, különböző mértékben az állati és emberi béltraktusban. 
Egészséges felnőttek székletéből csak 2-3%-ban izolálható, újszülött- és 
csecsemőkorban 16-63% gyakorisággal fordul elő a székletben. A hordozás 
gyakorisága 2-3 éves korban már csak néhány százalék, idős korban ismét 
magasabb. 

A toxintermelő baktérium számos − nem csak kórházi eredetű − fertőzést 
okozhat, melyek között különböző súlyosságú hasmenések, életveszélyes 
colitisek szerepelnek. A C.difficile által okozott legveszélyesebb kórkép a 
pseudomembranosus colitis (PMC). A PMC klinikai kórképét már 1893-ban 
leírták, de csak 1977 után ismerték fel a C.difficile toxinjainak szerepét a 
PMC kialakulásában.  

A C.difficile-t Hall és O’Toole izolálta először 1935-ben, a baktérium neve a 
székletflórából való nehéz izolálhatóságra utal. Ez azzal függ össze, hogy a 
baktérium tenyésztése csak a széklet aerob/anaerob dús vegyes flóráját 
gátló szelektív táptalajok alkalmazásával vált általánossá (1977-től 
kezdődően). Ebben az időben ismerték fel azt is, hogy a baktérium toxint 
termel, s ez váltja ki a már korábban leírt, antibiotikum adásával összefüggő 
hasmenéses megbetegedést, a már sok évtizede klinikailag ismert PMC-t. 

Felnőttek esetében a C.difficile a legfontosabb kórokozója a nosocomialis 
hasmenéseknek. Újszülött- és csecsemőkorban a magas arányú 
tünetmentes hordozás ellenére a baktérium által kiváltott megbetegedés 
nagyon ritka. A környezeti hatásokkal szemben rezisztens, spórás baktérium 
szóródása a kórházi, különösen a hasmenéses betegek környezetében 
jelentősen megnöveli a C.difficile tünetmentes hordozását. 

 



A megbetegedés kialakulásában több tényező játszik szerepet: 

• a normál bélflóra károsodása, 

• a toxintermelő C.difficile kolonizációja, 

• a toxintermelő C.difficile elszaporodása, és a toxinhatás kifejlődése. 

A normál bélflóra károsodása elsősorban az alkalmazott antibiotikum hatásá-
nak következménye. Szinte minden antibiotikummal kapcsolatosan leírták 
már a megbetegedés kialakulását, leginkább mégis ampicillin, cefalo-
sporinok, clindamycin szerepel az anamnézisben. A megbetegedés 
kialakulhat akár egy nappal az antibiotikum adást követően, de eltelhet 6 hét 
időintervallum is a betegség kifejlődéséig, kiválthatja egyetlen adag, de 
hosszú antibiotikum-terápia is. C.difficile által előidézett colitist leírtak 
citosztatikus kezelés során is, de ritkán előfordult az is, hogy sem 
antibiotikum, sem citosztatikus kezelés nem szerepelt a beteg anamné-
zisben. 

Definíciók 

C.difficile által okozott megbetegedés: olyan hasmenéses megbetegedés, 
mely más okra nem vezethető vissza, és az elvégzett C.difficile toxin-
vizsgálat pozitív és/vagy endoszkópos vizsgálat PMC-t igazolt.  

C.difficile okozta megbetegedés jellemzői: 

• az ápoltnak klinikai tünetei vannak, és 

• laboratóriumi vizsgálat eredménye: a kórokozót és/vagy a toxinját 
azonosítják. 

C.difficile járvány: kettő vagy több egymással bizonyíthatóan 
összefüggőC.difficile eset.  

C.difficile kolonizáció (gyakrabban fordul elő, mint a C.difficile okozta 
megbetegedés) 

• az ápoltnak nincsenek klinikai tünetei. 

• laboratóriumi vizsgálat eredménye: a kórokozót és/vagy a toxinját 
azonosítják. 

Epidemiológia 

A fertőzés forrása: beteg ill. tünetmentes hordozó személy 

A C.difficile az egészséges felnőtt lakosság 3%-ánál székletből mutatható 
ki. A kolonizáció és a fertőzési arányok jelentősen nőnek 65 év felett. 



Angliában és Walesben ezen korcsoport első számú enterális pathogénje. A 
hosszú ápolási idejű intézmények lakói körében a tünetmentes hordozás 7%-
os; az akut belgyógyászati osztályokon ellátott idős betegek körében 14%, a 
krónikus osztályok idős ápoltjainál 20% a hordozás aránya. A tünetmentes 
hordozás 3-5-ször gyakoribb, mint a megbetegedés. 

Terjedési mód 

A kórokozó a betegről direkt és indirekt kontaktus révén vihető át más 
személyre. Az átvitelben szerepet játszhatnak a beteg környezetében 
található szennyezett felületek, berendezési tárgyak, valamint a betegek 
mozgása. A kórtermek vagy intézmények közötti betegmozgás is ide 
értendő. Minden tárgy, eszköz vagy anyag (pl. elektromos rectalis hőmérő, 
mosdatótál), mely széklettel kontaminálódhat, szóbajöhet a C.difficile 
spórák terjesztőjeként. A C.difficile spórák elsősorban az ápolószemélyzet 
kezével kerülhetnek egyik emberről a másikra. 

A tünetmentes ürítés nem jelent szignifikáns kockázatot a betegség átadá-
sára vonatkozóan és kezelést sem igényel. A tünetmentes ürítés megszün-
tetésére irányuló törekvések eddig sikertelennek bizonyultak. A tünetes 
esetek közvetlen környezetében a fertőzés kockázata 12%-ra tehető. 

Rizikótényezők 

Az idős kor mellett a legfőbb rizikótényező az antibiotikum expozíció 
(elméletileg minden antibiotikum, de leggyakrabban az ampicillin, az 
augmentin, a clindamycin és a 3. generációs cefalosporinok), egyéb rizikó-
tényezők: hasi-sebészeti beavatkozások, daganatos, haematológiai meg-
betegedések, immunszupprimált állapot, krónikus vesebetegség, szonda-
táplálás. 

Patogenesis 

A C.difficile okozta hasmenés kialakulásában szerepet játszik a bél termé-
szetes mikroflórájának megváltozása, amely a gazdaszervezet védekezési 
mechanizmusainak sérüléséhez vezet. Az egészséges felnőtt vastagbelét 
legalább 500 ismert baktérium species kolonizálja, melynek több mint 90%-a 
anaerob. Ezen baktériumok jelenléte állandó védelmet nyújt más 
baktériumok ellen. Ez az úgynevezett "kolonizációs rezisztencia". A 
humorális immunitásnak is fontos szerepe van a fertőzés kialakulásának 
kivédésében. A normál bélflóra sérülésekor a "kolonizációs rezisztencia" 
megszűnik és lehetőség nyílik a különböző kórokozók, így a C.difficile 



szaporodására is. Ez az állapot leggyakrabban antibiotikum-terápia 
következménye.  

 

Klinikai tünetek: 

– vizes, esetenként véres-nyákos hasmenés, 
– láz, 
– étvágytalanság, 
– hányinger, 
– hasi fájdalmak/tenezmus. 

A hasmenés klinikai képe az enyhe hasmenéstől a fulmináns PMC-ig terjed-
het. Az utóbbit vizes hasmenés, láz (az esetek 80%-ában) leukocytosis (az 
esetek 80%-ában) és az endoszkópia során látható pseudomembranosus 
nyálkahártya-kép jellemzi. 

C.difficile okozta hasmenéssel összefüggésbe hozható szövődmények:  
– toxikus megacolon, 
– colon perforáció, 
– véráram fertőzés, 
– halál (ritka esetben). 

C.difficile okozta megbetegedés kezelése 

Az ápoltak 23%-ánál a megbetegedés megszűnik az antibiotikum-kezelés 
elhagyását követő 2-3. napon. A fertőzés általában kezelhető a megfelelő 
időtartamban (kb. 10 nap) adagolt antibiotikummal, nevezetesen orálisan 
alkalmazott metronidazollal, a nagyon súlyos vagy metronidazolra nem 
reagáló esetekben vancomycinnel.  

A kezelést követően, amennyiben a betegnél megszűntek a tünetek, nem 
javasolt a laboratóriumi vizsgálat megismétlése, mivel a kolonizácó továbbra 
is fennállhat. Recidíva gyakran fordul elől, ebben az esetben próbálkozni 
lehet ismételt metronidazol adásával. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A C.difficile kétféle toxint termel: toxin A-t és toxin B-t. A két toxin 
szinergista hatást mutat, a kezdeti szövetkárosodást az A-toxin váltja ki, s ez 
teret enged a B-toxin hatásának. Mindkét toxin enterotoxikus és cytotoxikus 
sajátsággal bír, bár a direkt enterotoxikus hatás elsősorban az A-toxinra jel-
lemző, a klinikai tüneteket elsősorban az A-toxin váltja ki. Kifejezett 



cytotoxikus hatása révén a B-toxinnak is fontos szerepe van a megbetege-
désben, ezt bizonyítja, hogy előfordulnak olyan törzsek, amelyeknél az A-
toxin termelése nem kimutatható, de pathogén sajátságuk megtartott, tehát 
az A-toxin jelenléte nem esszenciális. Újabban, a molekuláris vizsgálatok 
bevezetésével kimutathatóvá vált egy további toxin a "binary toxin CDT" is. 
Nosocomialis járványok esetében molekuláris vizsgálatokkal (PCR-RFLP) 
toxintípusok határozhatók meg a törzsek azonosítására.  

A gyakorlatban a diagnózis elsődlegesen a toxin A és/vagy a toxin B 
kimutatásán alapul. 

– A legelterjedtebbek a különböző enzim immunvizsgálatok (EIA) a 
C.difficile toxin A vagy AB kimutatására közvetlenül a székletmintából. 
Ezek az eljárások könnyen, gyorsan kivitelezhetőek, 2-3 órán belül 
eredményt adnak. A legjobb eredmény akkor várható, ha a minta néhány 
órán belül feldolgozásra kerül. A toxin lebomlása miatt a hűtőben tárolt 
anyagot 48 órán belül fel kell dolgozni, ha erre nincs lehetőség, le kell 
fagyasztani. A vizsgálat 95-100%-os arányban specifikus, míg 
érzékenysége teszttől függően változó, 65-85%-os, tehát nem túl 
érzékeny. Ennek ellenére gyakran csak erre a diagnosztikus módszerre 
van lehetőség. 

– C.difficile cytotoxin assay. A B-toxin citotoxikus hatásának kimutatása 
szövetkulturában. Hosszú ideig ezt tekintették „gold standard”-nak. Igen 
specifikus (99-100%), szenzitivitása is 80-90%, azonban csak a B toxint 
mutatja ki, és legkevesebb 48 óra szükséges a diagnózishoz. A vizsgáló 
laboratóriumnak szövetkultúrával, s ezen munkában gyakorlattal kell 
rendelkeznie, így csak néhány helyen végezhető el. 

– További lehetőség a C.difficile antigén kimutatás közvetlenül a 
székletmintából. Ez latex agglutinációs teszt a glutamát dehidrogenáz − 
egy általános clostridium protein − kimutatására. Ez a vizsgálat nem elég 
specifikus és érzékeny, viszont gyors és egyszerű. Mivel csak a 
baktériumra specifikus, szükséges a toxin kimutatás is. Egyes kereske-
delmi tesztek párhuzamosan meghatározzák a C.difficile általános 
antigénjét és a toxin A-t is. 

– Tenyésztés + toxinkimutatás. Specificitása 98%-os és érzékenysége 
nagyobb 90%-nál. A baktérium kórokozó szerepe a széklet anaerob 
tenyésztésével, a baktérium izolálása csak a kitenyésztett törzs 
toxintermelő képességének kimutatásával, vagy az előzetesen, 
közvetlenül a székletből végzett toxinvizsgálattal igazolható. A tenyésztés 



idő (72 óra), eszköz és munkaigényes, azonban a teljeskörű vizsgálathoz 
érzékenysége miatt hozzá tartozik. A törzsek további vizsgálata, a 
tipizálás járványos előforduláskor fontos lehet. 

Lehetőségek: toxintípusok meghatározása PCR-RFLP vizsgálattal és 
további tipizálási lehetőség a törzsek MLST (multilocus sequence typing) 
analízise. 

– A molekuláris vizsgálatok bevezetése egy további, újabb lehetősége a 
mikrobiológiai diagnosztikának. PCR, Real-time PCR vizsgálatok alkal-
masak a toxintermelő C.difficile kimutatására közvetlenül a székletből.  

C. difficile okozta megbetegedések megelőzése 

A megelőzés alapja az expozíció, valamint a normál bélflóra károsodásának 
elkerülése. 

Beavatkozás két úton lehetséges: 
– megfelelő infekciókontroll módszerek alkalmazásával, 
– megfelelő antibiotikum-politikával. 

A két stratégia együttes alkalmazása a leghatékonyabb. 

A felsoroltakon túlmenően korszerű terápiás módszerek is alkalmazhatók a 
fertőzések elkerülésére.  

Az infekciókontroll eszközei a C.difficile okozta megbetegedések 
megelőzésében 

Surveillance 

A sporadikus C.difficile fertőzésekre vonatkozó surveillance akár 70%-kal 
csökkentheti ezen nosocomialis fertőzések incidenciáját. 

Kézhigiéne 

A személyzet kontaminált kezéről szennyeződhet a környezet. Bizonyított, 
hogy a személyzet kezének kontaminációjával egyenes arányban nő a 
környezeté is, bár az ok-okozati összefüggést nehéz kimutatni. 

Megfelelő gyakorisággal végzett higiénés kézfertőtlenítés, vagy alkoholos 
bedörzsölés, azon esetekben, ha gyorsan kell beavatkozni és a kézen 
látható szennyeződés nincs. Amennyiben felmerül a nosocomialis járvány 
veszélye, akkor az alkoholbázisú bedörzsölés helyett az egyfázisú folyékony 
kézfertőtlenítőszer választása indokolt.  

Egyszer használatos, nem steril kesztyű alkalmazása ápolási folyamatok, 
váladékokkal (széklettel) való érintkezés esetén. 



 

 

Környezet-fertőtlenítés 

A folyamatos fertőtlenítés szükséges a környezetben, különösen tünetes 
beteg környezetében, a mikróbaszám folyamatosan alacsony szinten tartása 
céljából. A leggyakrabban kontaminált területek/eszközök: a beteg éjjeliszek-
rénye, ágykeret, vérnyomásmérő, hőmérő, egyéb ápolási eszközök, WC-
padozat. A megszokott környezet-fertőtlenítési/takarítási fegyelem lazulása a 
kórokozó szétterjedéséhez vezethet.  

Sporocid hatású fertőtlenítőszer alkalmazása a folyamatos környezet-fertőt-
lenítéshez nem ajánlott. Jelenleg nincs olyan fertőtlenítőszer, amely speciáli-
san a C.difficile spórák inaktiválására bevizsgált. 

A berendezési tárgyak, többször használatos eszközök szakszerű tisztítása 
és fertőtlenítése, különösen akkor, ha szennyeződhettek széklettel, vagy 
gyakori érintésnek voltak kitéve. 

Tisztítást követően klórtartalmú fertőtlenítőszer alkalmazandó a felületek 
fertőtlenítésére, a gyártó előírásainak megfelelően. Alkohol tartalmú fertőtle-
nítőszer nem javasolt felületfertőtlenítésre.  

Az eszközfertőtlenítést a gyártó előírásainak megfelelően kell végezni. 

Az antibiotikum-használat visszaszorítása 

Minden antibiotikum, de különösen a 3. generációs cefalosporinok alkalma-
zása nagy szerepet játszik a megbetegedés kialakulásában. Bizonyított, 
hogy alkalmazásuk úgy a tünetekkel járó, mint a tünetmentes ürítés 
gyakoriságát növeli. A Cefotaxim használata − a megnövekedett epe és 
béltraktusban történő kiválasztás, valamint a beszűkült vesefunkció miatt − 
az idős betegek esetében a C.difficile okozta hasmenés kialakulásának 
kockázatát hétszeresére is növelheti, és hozzájárulhat a C.difficile spórák 
elhúzódó ürítéséhez is. Bizonyos szerzők szerint a cefalosporinok helyett 
alkalmazott piperacillin vagy benzylpenicillin, trimethoprim és szükség 
esetén gentamycin akár 50%-kal csökkentheti C.difficile okozta 
hasmenéses megbetegedések számát. Kiemelt jelentősége van a 
szabályozott antibiotikum-alkalmazásnak. 

A megelőzés egyéb lehetőségei 

Probiotikumok alkalmazása: a probiotikumok olyan élő organizmusok, 
melyek javítják a szervezet mikrobiológiai egyensúlyát. Ilyen például a 



Saccharomyces boulardii, amely gátló hatást gyakorol a C.difficile 
toxinokra, csökkenti a relapsus kockázatát és a hasmenés idejét. 

Védőoltás kifejlesztése. Vizsgálták a C.difficile toxoid A és B oltóanyag biz-
tonságát és immunogenitását egészséges felnőttek körében. Az eredmények 
szerint az oltóanyag biztonságos, immunogenitása megfelelő és a vizsgáltak 
több mint 90%-ában erőteljes szérum-antitest válasz alakul ki mindkét toxin 
tekintetében. 

Antitestek és immunglobulinok kipróbálására is sor került állatkísérleteket 
követően, egyelőre alacsony esetszámban, bíztató eredményekkel. 

Nosocomialis járványok 

A nosocomialis járvány megfékezéséhez szükséges a gyors, megbízható 
diagnózis, a betegek mozgásának korlátozása, a betegek izolálása (kohorsz 
izoláció lehetséges) külön személyzettel, valamint a kézhigiénére, a környe-
zet- és eszközfertőtlenítésre vonatkozó előírások betartása. 

A fertőzés átvitelének csökkentése érdekében fel kell kutatni a tünetmentes 
ürítőket, de antibiotikus kezelésük nem javasolt, mert a hordozás általában 
tranzitórikus. 

A járvány kivizsgálása és az intézkedések meghozatala az ÁNTSZ illetékes 
intézetének, valamint az OEK bevonásával kell, hogy történjen. 

Az egészségügyi és ápolási intézményekben a C.difficile okozta meg-
betegedések, illetve terjedésük megelőzésére szolgáló teendők össze-
foglalása: 

– Racionális antibiotikum-felhasználás. 

– A kontakt izoláció szabályainak betartása ismert fertőzés vagy annak 
gyanúja esetén. 

1. A betegek elkülönítése izoláló kórteremben (kohorsz izoláció lehetséges). 
2. Kézhigiéne fontossága: alkoholbázisú kézfertőtlenítő szer. 
3. Kesztyűhasználat a betegápolás idején. 
4. Kötényhasználat, amennyiben a ruházat szennyeződése feltételezhető. 
5. Egyedi ápolási eszközök biztosítása és azok megfelelő kezelése. 
6. Felületfertőtlenítés folyamatos és zárófertőtlenítés. 
7. Ezen feltételek folyamatos betartása addig, amíg a hasmenés fennáll. 

Szerkesztőségi megjegyzés: A tájékoztatás célja elsősorban a figyelem-
felkeltés a C.difficile-re, mint egyre nagyobb jelentőséggel bíró nosocomialis 



kórokozóra, amely súlyos, akár halálos kimenetelű kórformákat is előidézhet. 
A C.difficile megbetegedés kezelése jelentős gazdasági vonzattal is járhat.  

A klinikai tünetek és kockázati tényezők tükrében mind a klinikusoknak, mind 
az epidemiológusoknak gondolni kell a C.difficile esetleges kóroki 
szerepére. A laboratóriumi vizsgálattal igazolt diagnózishoz elengedhetetlen 
a kórokozó jellemzői alapján kidolgozott protokoll, mely magába foglalja a 
megfelelő mintavételezést, tárolást és szállítást.  

Nagy-Britanniában 2004. január 1-től a C.difficile által okozott meg-
betegedések −  az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nemzeti 
surveillance-ának részeként − a kötelezően bejelentendő fertőzések közé 
kerültek besorolásra. Az önkéntes jelentések alapján 2002-ben a bejelenté-
sek száma több mint 50%-al növekedett 1999-hez képest. Az ismert esetek 
82%-a a 65 év feletti korosztályt érintette. 

A fentiek miatt Nagy-Britanniában 2003 februárjában létrehoztak egy, a 
C.difficile által okozott megbetegedések témakörével foglalkozó munka-
csoportot, mely 2004-ben közleményt jelentetett meg. A munkacsoport által 
kiadott közleményben meghatározták a megbetegedés definícióját, a stan-
dard laboratóriumi diagnosztikai módszereket, és a szükséges 
infekciókontroll tevékenységet. 

Magyarországon a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 
rendeletben az enteritis infektiosa szindróma be- és kijelentésre kötelezett. 
Az enteritis infektiosa kórokozói között mint fakultatív pathogén baktérium 
szerepel a C.difficile is. A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 
63/1997. (XII. 21.) NM rendelet szerint ugyancsak jelentendő a járványos 
formában előforduló C.difficile által okozott halmozódás is. 

Az elmúlt tíz évben, hazánkban összesen három egészségügyi 
intézményben lezajlott C.difficile által okozott esethalmozódást jelentettek. Az 
elsőt 2001-ben, egy halmozódást 2003-ban és egy bejelentést 2004-ben 
regisztráltunk. A járványokban érintett betegek száma összesen 24 fő, a 
járványok átlagos időtartama 18,7 nap volt. Az exponáltak 42,9%-ánál 
jelentkeztek enterális tünetek.  

 Magyarországon a C.difficile tenyésztése 1981-ben indult az ÁNTSZ Veszp-
rém Megyei Intézetének laboratóriumában. Ezt követően a SZTE Klinikai 
Mikrobiológiai laboratóriumában a kitenyésztett törzsek toxintermelését hatá-
rozták meg szövetkultúrában a B-toxin cytotoxikus sajátságának 
kimutatásával. Az ajkai kórház belgyógyászati osztályán fordult elő az első 
igazolt, exitussal végződő toxikus megacolon eset, amelyet C.difficile okozott. 



Ahogy az anaerob tenyésztés feltételei megteremtődtek, egyre több 
laboratóriumban kezdték kitenyészteni a kórokozót, s ahogy a toxinkimuta-
tásra használható EIA-tesztek megjelentek, ki tudták mutatni az A-toxint 
vagy az A/B toxinokat is. Az izolált törzsek számának növekedése a „Fehér 
füzetek”-ben jól követhető. A 2002. évi körvizsgálatok során igazolódott, 
hogy egy kivétellel az ÁNTSZ minden laboratóriuma kitenyésztette a 
kórokozót, s minden laboratórium kimutatta vagy a toxint közvetlenül a 
székletből, vagy a törzs toxintermelő képességét. Meglepően sok kórházi 
laboratórium is igazolni tudta a hasmenéses megbetegedést a toxin direkt 
kimutatásával. E vizsgálat eredménye azt igazolja, hogy a bakteriológiai 
laboratóriumok többsége felkészült a C.difficile diagnosztikájára. 
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