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ABSTRACT 
 

Infection caused by Clostridium difficile 
(CDI) occurs as a result of imbalance of bacteria 
in intestinal tract mainly due to previous 
exposure to wide-spectrum systemic antibiotics. 
Nowadays, it is recognized as one of the most 
frequent infections acquired in hospitals. 
Contemporary clinicians often face an increased 
incidence of fulminant and recurrent CDIs that 
are accompanied with a number of colectomies, 
prolonged stay in hospitals, fatal outcome, and 
rising healthcare costs. Traditional antibiotics for 
CDI, such as metronidazole, vancomycin or 
fidaxomicin, have been linked to certain treat-
ment limitations in previous studies. Thus, the 
aim of this narrative mini literature review was to 

critically evaluate efficiency of each of the 
recommended modern therapy modalities for 
CDI, as well as the frequency and severity of 
adverse events associated with their use. 

Based on current knowledge, the range of 
standard antibiotics approved for treatment of 
initial or recurrent CDI remains quite limited. 
Regardless of severity of CDI, oral or rectal 
vancomycin should be considered as the first-line 
therapeutic option in adults and children, while 
fidaxomicin or metronidazole could be an appro-
priate alternative.The other potentially effective 
antimicrobials against CDI, such as rifaximin, 
nitazoxanide, fusidic acid, tigecyclin, bacitracin 
and use of probiotics cannot be advised as the 
therapy of choice, as they did not provide any 
advantage over vancomycin or fidaxomicin in 
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prior investigations. In an attempt to solve the 
problem of recurrent CDI events, which is one of 
the most important challenges facing health pro-
fessionals today, adjunct use of human monoclo-
nal antibody against toxin B (bezlotoxumab) or 
instillation of normal colonic bacteria obtained 
from healthy donor into patient’s intestine (Fecal 
Microbiota Transplantation), could be effective 
and safe approach where available. Besides cli-
nical development of innovative therapy for CDI, 
such as new antibiotics and vaccines, primary 
focus should be on effective prevention of this 
infection, in terms of improving rational use of 
broad-spectrum systemic antibiotics and proton 
pump inhibitors.  

 

Keywords: clostridium difficile, vancomy-
cin, fidaxomicin, metronidazole, bezlotoxumab, 
fecal microbiota transplant.  

 

САЖЕТАК 
 

Колитис узрокован бактеријом Clostri-
dium difficile (CDC) настаје као резултат 
поремећаја равнотеже бактерија у гастроин-
тестиналном тракту, углавном због претходне 
системске примене антибиотика широког 
спектра дејства. У данашње време ова врста 
колитиса представља једну од најучесталијих 
инфекција стечених у болничкој средини. 
При томе, данас се клиничари често суочавају 
са растућом инциденцијом фулминантних и 
рекурентних CDC, који су праћени бројним 
колектомијама, продуженим бораваком у 
болници, фаталним исходом и повећањем 
свеукупних трошкова здравствене заштите. 
Традиционални антибиотици за лечење CDC-
а, попут метронидазола, ванкомицина или 
фидаксомицина, у претходним истражива-
њима показали су одређене терапијске недо-
статке. Стога је циљ овог наративног ревијал-
ног рада био да се критички процени ефика-
сност сваког од препоручених лекова заCDC, 
као и учесталост и озбиљност нежељених 
догађаја који прате њихову примену. 

На основу актуелних сазнања, дијапазон 
стандардних антибиотика одобрених за 
лечење иницијалне или рекурентне CDC при-
лично је ограничен. Без обзира на тежину 
CDC, орални или ректални ванкомицин данас 
се сматра терапијском опцијом прве линије 
код одраслих, док фидаксомицин или метро-
нидазол представљају одговарајуће алтерна-
тиве. С друге стране, метронидазол је лек 
избора за лечење иницијалне и прве рекурен-
тне епизоде CDC у дечијој популацији. Други 
потенцијално ефикасни антимикробни леко-
виза CDC, попут рифаксимина, нитазокса-
нида, фусидинске киселина, тигециклина, 
бацитрацина, као и употреба пробиотика, не 
могу се препоручити као терапија избора с 
обзиром да у претходним истраживањима у 
погледу клиничких ефеката нису показали 
никакве предности у односу на ванкомицин 
или фидаксомицин. У покушају да се реши 
проблем рекурентних CDC догађаја, што је 
један од најважнијих изазова са којима се 
данас срећу здравствени радници, додатна 
употреба хуманог моноклонског антитела 
против токсина Б CD (без лотоксумаб) уз 
стандардни начин лечења или инфузија сус-
пензије фецеса здравих донора у дебело црево 
пацијента (фекална трансплантација), могу 
бити ефикасан и безбедан терапијски приступ 
у ситуацијама где су такве процедуре досту-
пне. До завршетка клиничког развоја инова-
тивне терапије за CDC, попут нових антибио-
тика и вакцина против Clostridium difficile, 
примарни фокус треба да буде на ефикасној 
превенцији ове инфекције, у смислу унапре-
ђења рационалне употребе системских анти-
биотика широког спектра дејства и инхиби-
тора протонске пумпе. 

 

Кључне речи: clostridium difficile, ванко-
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