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Antibiòtics clàssics

VANCOMICINA

Acceptat per la FDA
Enterococ Vanco-R

Absorció pobre
Concentracions altes 

(dosi-depenents i 
estables en el temps)

Resistència no descrita
Escassa toxicitat

METRONIDAZOL

No

Biodisponibilitat oral
Circulació entreohepàtica + 

pèrdua passiva pel colon
Concentració ↓ amb curació

Resistència rara
Neurotoxicitat



Comparació del metro i la vanco 
estratificant segons severitat

Zar et al. CID 2007



Pèrdua d’eficàcia del metronidazol 
vs. vanco

Kelly et al. NEJM 2008



Tractament 1er episodi
1. Estratificar segons severitat (leucos >15.000, IR)

Lleu-moderada: Metronidazol 500mg/8h o 
250mg/6h vo 10-14 dies 
Greu: Vancomicina 125mg/6h vo 10-14 dies 

(Zar FA, CID 2007; Louie T,  ICAAC 2007)

Greu-complicada (colitis greu, shock, ili, megacolon, 
falta de resposta…)
Vancomicina 500mg/6h vo (+/- rectal) + 
Metronidazol 500mg/8h iv 
Colectomia si abdomen agut, megacolon, o shock 
sèptic 

Kelly et al, NEJM 2008; Bauer et al, Curr Opin Infect Dis 
2009; Guies SHEA/IDSA 2010



Megacolon tòxic



Indicació d’IQ en els casos greus
Criteris clàssics:

Falta de resposta a les 48 hores de ttment
Perforació/megacolon
Fracàs multiorgànic

Experiència canadenca: progressió en <48h. 
Nous criteris:

75 anys
Leucocitosi >20.000
Lactat > 5mmol/L
Shock/vasopressors

Colectomia subtotal + ileostomia (no hemicolectomia 
esquerra pq > mortalitat) Lamontagne et al, Ann Surgery 2007 

Koss et al, Colorectal Dis 2006



Recurrència en un 20-25% dels casos
45% segona recurrència
3-5% tindran >6 recurrències
Recaiguda vs. reinfecció 50%
Més severitat amb la soca NAP1B27
No associació amb resistència al tractament 

Journal of Infection 2009



Factors de risc de recurrència

1. Resposta immune inadequada front la toxina A
2. Edat > 65 anys

3. Persistència de l’alteració de la flora del colon
4. Administrar altres ATB’s durant o just després 

de l’episodi
5. Ingrés hospitalari perllongat

6. Medicació antiàcida concomitant
7. Polimorfisme en el gen promotor de la IL-8

8. Soca hipervirulenta NAP1 B27



Resposta immunològica front la toxina A 
i risc de recurrència



Mc Farland, Nat Clin Prac Gastroenterology & Hepatology, 2008

Fracàs terapèutic abans i després de la 
soca NAP1B27



Tractament 1ª recurrència

Repetir el fàrmac utilitzat en el 
primer episodi, estratificat 

segons severitat

Kelly et al, NEJM 2008
Cohen et al, Guies SHEA/IDSA 2010



Tractament 2ª recurrència

• Vancomicina “tapered” or “pulsed” therapy 
– 125mg/6h 10-14 dies 
– 125mg/12h 7 dies 
– 125mg/dia 7 dies
– 125mg/48h 8 dies
– 125mg/72h 15 dies

• Metronidazol NO per neurotoxicitat
Kelly et al, NEJM 2008; Bauer et al, Curr Opin Infect 

Dis 2009; Cohen et al, Guies SHEA/IDSA 2010



Tractament 3ª recurrència

• Vancomicina 125mg/6h 10-14d → Rifaximina 400mg/12h
Experiència anecdòtica en humans (Johnson S, CID 2007)

• Probiòtics: Lactobacillus sp, Saccharomyces boulardii: 
Eficaç amb dosis altes de vanco (Mc Farland, Jama 1994)

Insuficient evidència científica. Risc de fungèmia 

• IVIG 400mg/kg/3 setm, 2-3 dosis. Experiència limitada 
en estudis no controlats. Casos greus i/o recurrències 
Car i no sempre disponible 

Kelly et al, NEJM 2008; Bauer et al, Curr Opin Infect Dis 
2009; Cohen et al, Guies SHEA/IDSA 2010



Altres alternatives…

• Vanco + Rifampicina 600mg/12hores
(Buggy BP, J Clin Gastroenterol 1987)

• Trasplantament fecal: resultats bons en 
series de casos, però poc “popular/estètic”

• Nitazoxanide: antiparasitari. Igual que el 
metronidazol i la vanco. No aprovat per la FDA

(Musher DM, CID 2006; Musher DM, 

CID 2009).



Altres tractaments

Gerding DN, CID 2008



Tolevamer

• Polímer aniònic → unió i neutralització toxines A i B
• No absorció, no efecte antimicrobià
• Bona activitat en models animals en hàmsters
• Activitat front la soca NAP1 B27
• Estudi Fase II: no-inferioritat amb vanco si dosis 

altes (6gr/dia), i tendència a < recurrències (Louie, CID 2006)

• Hipokalièmia dosis-depenent
• Dos estudis fase III: inferior a vanco i metro: STOP

Menor índex recurrències: rol com a ttment
adjuvant/recurrències?

Weiss Karl, International J Antimicrobial Agents 2010



Fidaxomicina (OPT-80)

• Inhibidor de la RNA polimerasa 
• No activitat gram-negativa
• Bona activitat in vitro
• 200mg cada 12 hores vo
• Eficaç pel tractament de la DACD lleu-

moderada
• Fase III amb vancomicina,  resultats similars, 

menor recurrències?
• Bon perfil de seguretat

Sullivan KM, Ann Pharmacother 2010;
Bauer et al, Curr Opin Infect Dis 2009



• Estudi randomitzat, doble cec, controlat amb placebo
• 200 pts amb DACD i ttment amb metro o vanco

– 101 pts 10mg/kg de CDA1 i CDB1
– 99 pts placebo

• Seguiment periòdic fins dia 84
• Primary end point: recurrència de la infecció



Resultats 
Recurrències 7% vs 25%, p<0.001

End-points 2aris: severitat del 1er episodi, dies 
fins resolució, taxes de fracàs → no diferències



• Anàlisis de subgrups: 



Altres resultats…

Duració ingrés hospitalari similar
Efectes secundaris similars (18 pts vs. 28 
pts, p=0.09)
No es va detectar immunogenicitat en cap 
cas
En els 7 pts amb recurrències els nivells 
d’Acs antitoxina no eren inferiors 
Correlació amb nivells intestinals?





Prevenció: programa 
multidisciplinar i integrat

1. Prevenció de la transmissió horitzontal
2. Disminuir els FR de desenvolupar malaltia per 

C. difficile si hi ha hagut exposició: 
Política d’antibiòtics

3. Programa de vigilància actiu 
4. Detecció precoç dels casos



Transmissió horitzontal

Cohen et al, Guies SHEA/IDSA 2010



Rentat de mans

NO GEL 
ALCOHÒLIC!!!
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