
Artykuł przeglądowy

Syndrom en teri ti s n e cro ti c an s spoĘkany naj częściej w
krajach tropikalnych, cywilizacyjnie zacofanych, w do-
datku dotkniętych niedostatkiem (5, l3,2l), a także sta-
nowiący przebrzmiały - jakby się mogło wydawać - pro-
blem powojennej, głodującej Europy, głownie Niemiec
(12), zyskuje znowu naznaczeniu (1,5,7, 12,24). Nie-
spodziewane bowiem przypadki zachorowań ludzi, wią-
zanez C. perfringensC, pojawiły się ostatnio w krajach o
wysokim statusie rozwoju społecznego (7, 12, 24). Ich
wystąpienie łączy się nie tylko z zanieczyszczonymtym
beztlenowcem mięsem, ale również z wpĘwem nisko-
białkowej diety w połączeniu - niekiedy - z konsumowa-
niem pewnych, egzotycznych artykułów roślinnych sta-
nowiących, zwłaszcza w określonych warunkach zdro-
wotnych człowieka, czynniki szczególnego ryzyka dla
rozwoju tej toksoinfekcji (7, 27). Zatempełna, komplek-
sowa znajomośó problematyki syndromu enteritis necro-
ticanszasłlguje na omówienie zewzględu na jej charak-
ter interdyscyplinarny, wysoką śmierlelność zachorowań
i brak wyczerpującego opracowania. Jedyny bowiem opis
choroby został przedstawiony w piśmiennictwie krajowym
pobieżnie, wyłącznie w skrótowej konwencji podręczni-
kowej (22).

Epidemiologia
Choroba została opisana w Niemczech pod nazwą

Darmbrand (zgorzel jelita), a w Oceanii określana jest w
miejscowym żargonie jako pig-bel (wieprzowy brzuch).
W najwyzszym nasileniu pojawiła się w cywilizacyjnie
zacofanych krajach Oceanii i Pd.-Wsch. Azji (5, 13, 14,
I1, I9-żI). W latach powojennych choroba szerzyła się
w okolicach Hamburga (francuska nazwa maladie de
Hambourg) i Lubeki zzachorowalnością l l/l00 000 osób
(12). W kilkadziesiąt lat poźniej wybuchła w górskich
terenach Nowej Gwinei z jeszcze wyższązapadalnością
wynoszącą 500 przypadków na 100 000 mieszkańców
(l9). Przypltszcza się, ze obecność C. perfringens C na
obszarach endemii osiąga wtedy u tubylców ż0-70% (I5),
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c o częś ciow o tŁlmaczy m o żl iwo ś ć zachorowań naw ęt b ez
ewi dentne go rw iązkl z mi ę s em j ako źr o dłem zar azka (l 7 ) .

O podobnych zachorowaniach doniesiono także m.in. z
Chin i Nepalu, nadto Norwegli oraz Danii, ale nie uzy-
skały one przekonywuj ącego potwierdzenia mikrobiolo-
gicznego. Natomiast nie ma żadnychzastrzeżeń odnośnie
pewności rozpoznania ostatnich przypadków enteritis
necroticans, jakie wystąpiły w Niemczech (1ż), Anglii
(5,7) i USA (1,24).

Wprost zadziwialące, że syndrom enteritis necroticans
stanowił w niektórych krajach Oceanii i Pd.-Wsch. Azji
najczęstsze wskazanie do ingerencji chirurgicznych w
rejestrowanych na tych terenach, zagrażających życitl,
ostrych stanów zapalnychbrzucha (4). Powodowały one
wysoką śmiertelność, szczególnie w Tajlandii u dzieci do
10 roku życia(58oń, cyt. 10).

Etiologia

Żr odłem zachorowań człowieka j est naj częściej mięso
zanieczyszczone beztlenowcem C. perfringens C, który
w}.wiera wpływ letalny i nekrotyczny poprzęzwytwarza-
ną toksynę P. Szczepy pochodzące z Europy i Oceanii
rożniąsię składem produkowanychprzez nie tzw. toksyn
ubocznych (T , 0 , K , ll), umozliwiaj ących wyróżnianie pod-
typu C4 (przypadki niemieckie) i C5 (epidemie w Nowej
Gwinei, cyt. 28). Termorezystencja endospor jest imma-
nentną cechą izolatow wywodzących się z zachorowań
określanych jako Darmbrand, nigdy pig-bel. Całokształ-
tem właściwości toksynogennych, szczępy papuaskie i nie-
mieckie upodabniająsię do izolatów wyosabnianych zprzry-
padków enterotoksemlil zlvierząt (28), w §m także pod
względem ostatnio rozrożnianych toksynP1 i P2 (23).

Toksyna beta, główny czynnik chorobotwórczy C, per-
fringens C, stanowi polipeptyd o ciężarze molekularnym
40 KDa i punkcie izoelektrycznym w pH 5,6 (8). Induku-
je ona uwalnianie katecholamin odpowiedztalnych za
wzrost ciśnienia krwi (25) i jednoczesny spadek jej tętna
(8). Minimalna dawka toksyny wywołującej martwicę
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skóry wynosi 2 mg, a DLro jest < l00 pglkg (l3), Przypi-
suje się jej również silny wpływ neurotoksyczny (29).
W miejscuwytworzenia, tj. w jelitach cienkich zachowu-
je krótko - w warunkach fizjologicznych- swoją aktyw-
ność, bowiem podlega szybkiej inaktywacji przez obecne
proteazy (26).

Podobną strukturę molekulamą i moc chorobotwórczą
wykazuje nowo wyodrębniona z B. cereus cytotoksyna
(CytK), z którąodkrywcy łącządziałanie przyczynowe w
niektorych, mniej groźnych przypadkach enteritjs necro-
ticans (16).

Patogeneza

Pierwotny, w dodatku najczęstszy rezerwuar C. perfrin-
gens C stanowi przewód pokarmowy chorujących na ne-
krotyczne zapalenie jelit prosiąt i kurcząt (3), niekiedy
źrebiąt oraz cie|ąt (l7). Dopiero wydalony zkałem tych
zwieruątdrobnoustroj wtómie zanieczyszcza glebę, w któ-
rej przeżywa latami (9), ale w przypadku człowieka no-
sicielstwo stwierdza się wyłącznie u osób zamieszkują-
cych tereny objęte występowaniem enteritis necroticans
(14, 15). Wybuch poszczególnych epidemii wiąże się z
samym ubojem świń prowadzonym w sposób rytualnie
ceremonialny, ale wyjątkowo niezgodny z elementamy-
mi zasadami hi gieny, p owo duj ący m zanieczy szczanie zi e -
mią i treściąj elit zwykle niedopieczony ch, nazbyt duży ch,
całych bloków mięsa (epidemie w Nowej Gwinei), lub z
przygotowywaniem niedostatecznie wysterylizowanych
konserw domowych (przypadki choroby w okresie po-
wojennym w Niemczech).

Bez względu na strefę geograficznego występowania
zachorowań sąone wynikiern różnorakich wpływów syn-
chronizujących namnażanie się C, perfi,ingens C, wytwa-
rzanie toksyny beta i przeciwdziałanie jej inaktywacji
przez trypsynę. Namnoz enlu zarazka sprzyja zaparcie (ob-
stipatio) wywołane - po okresach niedożywienia - prze-
jedzeniem w następstwie obfitej konsumpcji mięsa. Przy-
kładem są biesiadowania Papuasów w czasie ich rytual-
nych świąt ,,pork feasts", także epidemie ciągnące się po
wojnie w Niemczech(I2,15, 19). Dhlższe bowiem braki
białka w diecie ograniczająwytwarzanie trypsyny, a tym
samym osłabiająjej wpływ destrukcyjny na toksynę beta
(13). Co więcej, w poszczególnych epiderniach wymie-
nia się jeszczeróżne inhibitory aktywności tego enzymu.
Należą do nich uwalni ane przez nicienie Ascarjs ]um bri-
coides termolabilne czynniki, a glistnica wśród dzieci
Khmerów w Tajlandii sięga 690ń (l0). Zakłada się jesz-
cze innąrolę dla inwazji przeznicienie Ascaris ]umbrico-
ides. Miałyby one osłabiać perystaltykę jelit i sprzyjać
przezto zaparciom (18), a uszkadzając śluzówkę ułatwiać
z kolei wchłanianie toksyny beta (2). Największe jednak
znaczęnie przypi suj e s ię o ddziaływani u c i epłoopornych
inhibitorów zawaftych w spozywanych powszechnie w
krajach Pd.-Wsch. Azji i Oceanii tzw. batatów (batat -
słodki ziemniak, bylina Iponoea batatas, cyt. 14).

Większość z ostatnich przypadków enteritis necroticans
opisanych w Europie i USA (l, 5,7, 12,24) wystąpiła u
osób dotkniętych cukrzycą(7, 24). Z nią bowiem łączy
się obniżona aktywność proteolityczna trzuslki (atrofia
zr az7kow, mikro an gi op atia, c5Ą. 5, 7 ) ułatwi aj ąc a pr zetrw a-

nie wytworzonej toksynie B (26,28).Zkolei osłabiona w
następ stwi e enteropatii cukrzycowej motoryka j elit przed-
łużaw nich pasaż treści pokarmowej sprzyjający namna-
żaniu się bakterii, w tym C. perfringens C (27).

P ato genetyc zny zw iązek clkrzy cy z syndrome m en te -
rjtis necroticans zaznaczył się najwyraźniej w obyczajo-
wości żywieniowej współczesnych, wysoce cywilizowa-
nych społeczeństw (l, 5,7, 12,24). Cukrzyca bowiem
kompensuj e oddziałyrvanie inhibitorów trypsyny wystę-
pujących w egzotycznych artykułach roślinnych (bataty,
kasztany jadalne, masło orzechowe, orzechy ziemne itp.,
cyt. 5, 7), ale nie upowszechnionych w naszej kulturze
konsumpcyjnej, Wspomnieć jednak na|eży, że zdarzają
się, także ostatnio w Europie i USA, przypadki zachoro-
wań u osób nie dotkniętych wprawdzie cul<rzycą ale spo-
żywających potrawy mięsne (drób, ryby, cyt. 1,7) naj-
częściej z batatami (l, 5, 7).

Obiawy i przebieg k!iniczny
Zachorowania w Papui Nowej Gwinei wybuchająokre-

sowo, tj. w cyklach kilkuletnich w korelacji zptowadze-
niem duzych, rytualnych ubojów świń (pig-kills, cyt. l9).
Chorobie ulegają najczęściej dzieci poniżej 10 roku ży-
cia ( l 4), w dodatku z najwy ższąśmiertelnością sięgaj ącą
nawet 84% (l l ). Takiego związkl zachorowań z wiekiem
nie dostrzegano w epidemiach, które szerzyły się w Niem-
czech (w większości dotyczyły osób dorosłych, cyt. 12),

Okres inkubacji enteritis necroticans waha się od 12
godzin do 7 dni (l 1, l 5). Gorączka, zwykle w wysokości
38o-39oc, nie inicjuje choroby, ale jej towarzyszy (4).
Zwykle pierwszym objawem jest silny ból w nadbrzlszLl
pojawiający się po spożyciu obfitego posiłku, przeważ-
nie mięsa (l0, 14, l9). Nieco później na pierwszy plan
wysuwająsię wymioĘ i wzdęcie (tzw.wieprzowy brzuch,
pig-bel), nadto krwawa biegunka (l1,2l). W najczęstszym
u dzieci przebiegu piorunującym, toksemiczflym, śmierć
występuje w ciagtż4 godzin, nierzadko nagle wśródwstrzą-
su (15). Wostrym rozwoju zespołu enteritis necroticans
zaznaczająsię objawy zapalenia otrzewnej, a w procesie
podosĘm - częstszym u osób dorosłych - niedrożności
z zadzierzgnięcia (ileus e strangu latione), Formę przewle-
kłą charakteryzuJązaparcie i złe wchłanianię z powodu
powstających zbliznowaceń i ptzewężeń jelita czczego
(ołowiany przewód,lead pipe), nadto owrzodzeń oraz
perforacji doprowadzających do przetok, a z czasęmzro-
stów z otrzewną(20). Wyróżnia się jeszcze postać łagod-
ną (forma gastroenteńtis), czasem podlegającą zaostrzę-
niu, ale wtedy względnie łatwo leczoną (20).

W piorunujQcym, toksemicznym przebiegu syndrom
enteritis necroticans upodabnia się do enterotoksemii
zwierzęcych, w których przekarmienie wyzwala gwałtow-
ny rozwój C. perfringenszwytworzeniem letalnych tok-
syn wchłanianych z jelit cienkich do krwiobiegu (6).

Zmiany chotobowe

Proces marlwiczy lokalizuje się w silnie przekrwionych,
wzdętychpętlach jelit cieŃich, głównie w czczym,rzad-
ko w krętym, nigdy w okrężnicy (20). Obejmuje on nie-
jednakową ich długość, wyjątkowo tylko całą (15). Roz-
przestrzeniać się może na wszystkie warstwy, tj. od ślu-
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zówki do surowiczówki, przeważnie zgrubiałej ściany
(Dannbrand, zgorzel jelita). W zaawansowanych przypad-
kach dochodzi do jej perforacji, jak równiez do wytwo-
rzenia się mniej lub bardziej licznych zrostów. Wyjątko-
wo groźnym d|a życia, w dodatku częstym powikłaniem
jest mechaniczna i porazenna niedrożność jelit (ileus
mechanicus, ileus paralyticas), nadto rozlane zapalenie
otrzewnej. Procesowi martwiczemu towarzyszy obrzęk
i ptzekrwienie węzłów chłonnych krezki i leukocytarny
naciek (20). Odgranicza on ogniska marlwicy w błonie
śluzowej jelit, często małe w postaci 2-3 mm wrzodów,
które drążąc az do surowiczówki zagrażająprzebiciem
ściany ( 10). Podkreślić należy, że zmiany zapalne sytuują
się wyłącznie dookoła naczyń żylnych, nigdy tętniczych,
co stanowi specyficznie znamienny przejaw entelitis ne-
croticans, zwłaszcza fonny pig-bel (cyt. 20).

Rozpoznanie

Gwałtowny, często śmiertelny przebieg enterjtis neu,o-
ti cans stawia!\rymóg wykorzystania wszystkich możliwo-
ści di agnosty czny ch,tj. hodowlanych, immunologicznych
i genetycznych dla wykrycia toksyny beta i laseczki C. per-
fringens C (7, ll, 15), IJżytecznych danych rozpoznaw-
czychdostarcza sam wywiad choroby, jej przebieg, nadto
związek ze spożywaniern mięsa (drób, flaki wieprzowe,
cyt. 7) razem z batatami i wspołistnieniem clkrzycy (7 ,

24). Pamiętać jednak na|eży o braku charakterystycznej,
krwawej biegunki w niektórych przypadkach zachorowań
dzl,eci, zwłaszcza w Papui Nowej Gwinei (10). Również
przydatność wykrywania badaniem kl ini cznym zgrubia-
łych pętli j el it, przy j ednoczesnych obj awach zapar cia po -
siada ograniczone znaczenie, bowiem staje się rnożliwe
dopiero przy dŁaższym przebiegu choroby (10). Reasu-
mując, rozpoznanie syndromu jest wyjątkowo trudne,
podobnie jak szereg innych klostridialny ch zakażeń,błęd-
nie diagnozowanych nawet obecnie w USA (l).

zwalczanie
Przęciwdziałanie objawom wstrząsu septycznego i hi-

powolemi cznego (odsys anie zaw arlośc i toksyc znej, ga-
zów, wlewy dożylne płynów krwiozastępczych, elektroli-
tów itp.), uzupełniane podawaniem leków przeciwbakte-
ryjnych (penicylina, cefafalosporyny, imipenem, metro-
nidazol), to pierwsze poczynannw nagłych, ostrych przy-
padkach enteritis necroticans (10, 1l, 13). Wystąpienie
objawów niedrozności jelit cienkich i zapalenia otrzew-
nej sąwskazaniem do otwarcia jamybrzusznej (laparato-
mia explorativa) i podjęcia - obniżającego śmiertelność

zabiegu częściowej lub całkowitej resekcji odcinka je-
lita (j ej un oec tom i a, i ]eo ec tom i a, pafti a / i s, to ta l i s, cyt. 1 8 ).
Niewie l ki e natomiast znaczenie znalazła seroterap i a,
mimo stosowania wysokich dawek specyficznej surowi-
cy odpornościowej (42 000-85 000 j.m., i.v., cyt.20).

Specjalnie opracowany program profilaktyczny z
uwzględn i eniem swoistych, kilkakrotni e powtarzany ch
szczepień ochronnych przyniósł - w krótkim czasie - pię-
ciokrotny spadek zachorowań(13, 15, l9).Zatemw swo-
ich zamięrzeniach, także efektywnością przypominał
zw alczani e enterotoks em 1i u z.łv ier ząt ( 6 ) . W p o woj ennyc h
Niemczech epidemie wygasały w miarę, gdy wzrastał
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ogólny standard odżywiania ludności. Także dokonujący
się postęp cywilizacyjny w krajach Oceanii i Azji zwią-
zany ze nrianątryblżyciamieszkańców na bardziej proz-
drowotny (eliminowanie żrodeł zarazka, wpływu inhibi-
torów trypsyny, wprowadzenie immunoprofi laktyki) po-
waznie ograniczył zachorowania zwlązane z ellterjtjs ne-
cloticans. Błędem byłoby jednak traktować tą intrygują-
cąchorobę za problem przeszłości (l2) wobec wzrastają-
cychwraz z hodowlązwierząt źrodeł C. perlłingensC (2)
l rozeznawania wśrod współczesnych społeczeństw no-
wych, patogenetycznych uwarunkowań jej występowa-
nia (5, '7 , 12,24,27).
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