
Wstęp

Materiałem do badań na obecność Chlamydo-
phila pneumoniae w drogach oddechowych jest 
wymaz z tylnej ściany gardła lub jamy nosowo-gar-
dłowej. Przedmiotem analizy może być także wy-
maz spod nagłośni, wymazy z wydzieliny nadkrta-
niowej, popłuczyny oskrzelikowo-pęcherzykowe, 
płyn z jamy opłucnej. Plwocina często wykazuje 
działanie toksyczne na hodowle komórkowe. Pre-
paraty przeznaczone do badań techniką immuno-
fluorescencji przygotowywane są natychmiast po 
pobraniu materiału od pacjenta, a pobrane prób-
ki umieszcza się w specjalnych podłożach. Pod-
łoże transportowe powinno zawierać antybiotyk 
zabezpieczający przed wtórnym zakażeniem bak-
teryjnym i grzybiczym, m.in. stosuje się podłoża 
z sacharozą i buforem fosforanowym. Badanie po-
winno zostać wykonane w czasie do 24 godzin, 
bakterie bowiem giną w temperaturze pokojowej; 

w temperaturze 4°C przeżywa 70% drobnoustro-
jów. Bakterie zamrożone w temperaturze -70°C 
mogą zachować zdolność zarażania przez kilka 
miesięcy; około 20% zostaje inaktywowana. Chl. 
pneumoniae jako bezwzględny pasożyt wewnątrz-
komórkowy ma bardzo duże wymagania odżyw-
cze, przez co jest trudna do hodowli w warun-
kach in vitro. do hodowli służą linie komórkowe 
McCoya, HeLa229, HL i Hep2. Bakterie namna-
żają się wolno, w zakażonych komórkach powstają 
charakterystyczne wtręty komórkowe (IB). 

W praktyce laboratoryjnej, badania diagno-
styczne zakażeń wywołanych przez Chl. pneumo-
niae obejmują: 1) immunofluorescencję pośred-
nią – test Chlamydia pneumoniae FITC research, 
polegający na wykrywaniu fluoryzujących ciałek 
elementarnych w bezpośrednich rozmazach ma-
teriałów pobranych z tylnej ściany gardła lub spod 
nagłośni [1, 2]; 2) badania serologiczne prowadzo-
ne są z użyciem trzech metod: odczynu wiązania 

 Streszczenie  Chlamydophila pneumoniae ma bardzo duże wymagania odżywcze i w związku z tym jest bakterią 
trudną do hodowli w warunkach in vitro. Hodowle prowadzi się na liniach komórkowych HeLa229, HL i Hep2; 
w hodowli komórkowej tworzy charakterystyczne wtręty komórkowe (IB). diagnostyka laboratoryjna w kierunku  
Chl. pneumoniae polega na: wykrywaniu ciałek elementarnych metodą immunofluorescencji pośredniej, badaniach 
serologicznych i genetycznych. Zakażenia Chl. pneumoniae mogą występować w czterech postaciach klinicznych: 
ostrej infekcji, reinfekcji, zaostrzonej infekcji przewlekłej i nosicielstwa. Z wyjątkiem nosicielstwa wszystkie formy 
infekcji wymagają leczenia. Zastosowanie w terapii Chl. pneumoniae znalazły antybiotyki z grupy makrolidów, tetra-
cyklin i fluorochinolonów.
Słowa kluczowe: Chlamydophila pneumoniae, diagnostyka, leczenie.

 Summary  Chlamydophila pneumoniae has very high nutritious requirements and in this way it is difficult to culture 
in vitro. The culture is conducted in HeLa229, HL and Hep2 cell lines; Chl. pneumoniae forms inclusion bodies in 
a cell culture. Laboratory diagnosis towards Chl. pneumonia is based on: detection of elementary bodies antigens by 
direct immunofluorescence method, serological investigation and genetic investigation. Chl. pneumoniae infections 
can occur in 4 clinical forms: acute infection, reinfection, exacerbated chronic infection and carrier state. Besides 
carrier state, all infection forms require a treatment. Macrolides, tetracyclines and fluoroquinolones are used in Chl. 
pneumoniae therapy.
Key words: Chlamydophila pneumoniae, diagnosis, treatment.
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diagnostyka zakażeń 
wywołanych przez 
Chlamydophila pneumoniae
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dopełniacza – OWd, mikroimmunofluorescencji – 
MIF i odczynu immunoenzymatycznego – ELISA.

W ostrej fazie zakażenia Chl. pneumoniae wy-
krywane są nieswoiste gatunkowo przeciwciała 
indukowane przez LPS. Swoiste dla gatunku an-
tygeny związane z białkami błony (MOMP) mo-
gą być oznaczone w okresie rekonwalescencji. 
Miana przeciwciał pozwalają na ocenę charakte-
ru zakażenia. Pierwszy kontakt z drobnoustrojem 
i ostre zakażenie charakteryzuje szybki wzrost mia-
na przeciwciał, reagujących w odczynie wiąza-
nia dopełniacza. Testem MIF podwyższenie miana 
przeciwciał klasy IgM można wykryć w 3. tygodniu 
od zakażenia, przeciwciała IgG zaś po upływie 6–8 
tygodni. Wzrost miana przeciwciał klasy IgM po-
wyżej 1:512 wskazuje na ostre zakażenie. Wtórne 
zakażenia nie wiążą się zwykle ze wzrostem mia-
na IgM. Poziom IgG wzrasta w drugim tygodniu 
od zakażenia. Miano IgG w zakresie 16–256 suge-
ruje przebyte zakażenie. Przeciwciała wskazujące 
na zakażenie Chl. pneumoniae wykrywa się nawet 
u 20% zdrowych ludzi, podwyższony poziom prze-
ciwciał może utrzymywać się przez kilka lat w or-
ganizmie, a ich obecność nie musi świadczyć o ak-
tywnym zakażeniu. Nieswoistość niektórych testów 
może być przyczyną wyników fałszywie dodatnich 
w związku z reakcjami krzyżowymi z antygenami 
innych drobnoustrojów obecnych w materiale [3].

Zastosowanie metod biologii molekularnej po-
zwala na identyfikację genów swoistych dla Chl. 
pneumoniae. Polimerazowa reakcja łańcuchowa 
(PCr) pozwala na powielenie, a następnie wykry-
wanie swoistego dla Chl. pneumoniae genomu 16S 
rrNA. Materiał genetyczny poddawany jest am-
plifikacji, a następnie detekcji takimi technikami, 
jak: elektroforeza w żelu poliakrylamidowym, IF 
i EIA [4]. 

leczenie zakażeń wywołanych  
przez Chlamydophila pneumoniae

Ze względu na często bezobjawowy lub łagod-
ny przebieg zakażeń wielu pacjentów nie zgłasza 
się do lekarzy i nie rozpoczyna leczenia. Stan nosi-
cielstwa występuje wówczas, gdy w surowicy krwi 
stwierdza się podwyższony poziom przeciwciał, 
a także obecność drobnoustroju w wymazach, jed-
nak brak jest objawów klinicznych. Ostra infekcja, 
reinfekcja i zaostrzenie infekcji przewlekłej wyma-
gają leczenia [5]. Ze względu na tendencję do na-
wrotów i wewnątrzkomórkowy cykl rozwojowy 
drobnoustrojów leczenie zakażeń o tej etiologii 
jest trudne, wymaga przedłużonego cyklu terapii 
[6]. Leczenie postaci ostrych trwa zwykle 2–3 ty-
godnie i wymaga dużych dawek leków. Schorze-
nia przewlekłe leczy się znacznie dłużej, nawet do 
6 tygodni. Stosowana powszechnie terapia trwają-
ca 7–10 dni jest w zakażeniach wywołanych przez 

Chl. pneumoniae zbyt krótka, nieskuteczna i często 
prowadzi do nawrotów. Wczesne zastosowanie an-
tybiotyku zwiększa szansę na eliminację drobno-
ustrojów z organizmu.

W terapii zakażeń dróg oddechowych wywo-
łanych przez Chl. pneumoniae lekami z wyboru są 
antybiotyki z grup makrolidów, tetracyklin oraz flu-
orochinolonów. Stosowanie tetracyklin jest ograni-
czone u dzieci do 10. roku życia, zaś chinolonów 
– po zakończeniu dojrzewania chrząstki stawowej, 
czyli nie wcześniej niż po 16.–18. roku życia. Za-
lecenia dotyczące stosowanych antybiotyków mo-
gą ulec zmianie w razie wystąpienia szczególnych 
wskazań. Ze względu na brak białek wiążących pe-
nicyliny (PBP) chlamydie są naturalnie oporne na 
działanie antybiotyków beta-laktamowych. Stoso-
wanie penicylin w chlamydiozach może prowadzić 
do rozwoju nietypowych rB opornych na działanie 
makrolidów [7].

Makrolidy dobrze przedostają się do wnętrza 
komórek, w tym makrofagów. Zalecane jest stoso-
wanie makrolidów II generacji ze względu na dłu-
gi czas działania, wysoką dostępność biologiczną 
i osiąganie wysokich stężeń w komórce [8]. Naj-
częściej stosowane antybiotyki z tej grupy to: roksy-
tromycyna – podana doustnie wchłania się szybko, 
stężenie maksymalne we krwi osiąga po 2,2 h. do-
brze przenika do tkanek, ma wysoki procent wią-
zania z białkami. Biologiczny okres półtrwania we 
krwi wynosi średnio 10,4 h, wydłuża się u dzieci 
i osób z niewydolnością wątroby. W leczeniu zaka-
żeń Chl. pneumoniae stosuje się dawkę 2 × 150 mg  
przez 10–21 dni [8, 9].

klarytromycyna szybko wchłania się z podania 
doustnego. Nie jest wrażliwa na kwaśne środowi-
sko żołądka ani obecność pokarmu. Wykazuje wy-
soką aktywność wobec pasożytów wewnątrzko-
mórkowych, gdyż posiada zdolność wnikania do 
komórek; osiąga wyższe stężenia w tkankach niż 
we krwi. Okres półtrwania dawki 2 × 250 mg sto-
sowanej w zakażeniach chlamydiami wynosi 3–4 h  
[9]. 

Azytromycyna – antybiotyk z podgrupy azali-
dów jest niewrażliwy na działanie soku żołądko-
wego. Z tego względu wskazane jest stosowanie 
leku co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny 
po posiłku. Stężenie w tkankach przekracza oko-
ło 100-krotnie stężenie w surowicy, stężenia tera-
peutyczne utrzymują się do tygodnia po przyjęciu 
ostatniej dawki. W terapii Chl. pneumoniae azy-
tromycyna stosowana jest w dawce 500–1000 mg 
przez 3 dni [9, 10].

Tetracykliny

działanie bakteriostatyczne wynika z wiązania 
z jednostką 30S rybosomu. Wchłanianie z prze-
wodu pokarmowego antybiotyków pierwszych ge-
neracji było upośledzone w obecności pokarmu, 
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zwłaszcza zawierającego wysokie stężenia katio-
nów wielowartościowych (wapnia, glinu, magne-
zu). Syntetyczne pochodne nowszych generacji 
podlegają wpływowi pokarmu w znacznie mniej-
szym stopniu. Stosowanie tetracyklin ograniczają 
liczne działania niepożądane, związane z zabu-
rzeniami rozwoju układu kostnego u dzieci. Poza 
tym występuje fototoksyczność, zaburzenia funk-
cjonowania przewodu pokarmowego, zapalenia 
jamy ustnej, hepato- i ototoksyczność. W zakaże-
niach Chl. pneumoniae stosowana jest tetracyklina  
w dawce 4 × 500 mg przez 14 dni oraz doksy-
cyklina, która należy do tetracyklin nowej genera-
cji, działa najsilniej i najdłużej, wykazuje też sto-
sunkowo najmniejszą toksyczność. Stosowana jest 
w dawce 2 ×100 mg przez 14 dni. Tej grupy an-
tybiotyków nie należy podawać kobietom w ciąży 
oraz dzieciom do 10. roku życia [9].

Fluorochinolony

Antybiotyki działające bakteriobójczo przez 
blokowanie syntezy dNA w komórkach bakteryj-
nych. Hamują aktywność gyrazy dNA (topoizome-
razy), warunkującej proces zwijania się nici dNA. 
Wykazują bardzo dobrą biodostępność w podaniu 
doustnym (95%), maksymalne stężenie we krwi 
osiągane jest po 60–90 minutach. Ze względu na 
selekcję szczepów opornych zalecane jest stosowa-
nie fluorochinolonów jako leków alternatywnych, 
przy braku efektów wcześniejszej terapii. W lecze-
niu zakażeń Chl. pneumoniae stosowana jest oflo- 
ksacyna (w dawce 2 × 250 mg przez 7 dni). Flu-
orochinolonów nie należy stosować przed zakoń-
czeniem procesu wzrostu, tj. między 15. a 18. ro-
kiem życia [9, 10]. 
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