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Porównanie wyników badań w kierunku Chlamydophila 
pneumoniae metodą PCR i immunofluorescencji 
u pacjentów z kaszlem

Comparison of the results of research in the direction of Chlamydophila 
pneumoniae by PCR and immunofluorescence method in patients with cough
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Wstęp. diagnostyka bakteriologiczna zakażeń Chlamydophila pneumoniae stanowi aktualny problem badaw-
czy placówek naukowych na całym świecie. Przeprowadzono analizę wyników badań w kierunku Chl. pneumoniae u doro-
słych z objawem kaszlu przewlekłego. 
Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły wymazy z tylnej ściany gardła pochodzące od 83 pacjentów w wieku od 18 do 
67 lat hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Chorób wewnętrznych, geriatrii i alergologii UM we wrocławiu oraz z przychod-
ni alergologicznej miasta wrocławia. do wykrywania dna wykonano metodą PCr zestaw diagnostyczny PCr-Chlamydia pneu-
moniae KIt, geneProof. Badanie bakteriologiczne przeprowadzono techniką IF-pośredniej (Chlamydia Cel Pn–IFt, Cellabs).
Wyniki. gen kodujący białko 16s rna swoisty dla Chl. pneumoniae wykazano u 4 spośród 83 (4,8%) ogółu badanych, w tym 
u 1 spośród 55 (1,8%) kobiet i u 3 spośród 28 (10,7%) mężczyzn. Metodą IF-pośredniej antygen Chl. pneumoniae wykryto 
u 13/83 (15,7%) badanych. wyniki badań wykonanych techniką IF i PCr były zgodne w 84,3%. Metodą IF częściej wykrywa-
no antygen Chl. pneumoniae (15,7%) w porównaniu z wynikami uzyskanymi metodą PCr (4,8%). 
Wnioski. Badanie dorosłych z przewlekłym kaszlem w kierunku Chl. pneumoniae pozwala na wdrożenie skutecznej terapii 
i może zapobiec odległym powikłaniom. Biorąc pod uwagę czułość i swoistość obu testów wskazane jest wykonywanie badań 
w kierunku Chl. pneumoniae testem IF z uwagi na niższy koszt badania i wyższą czułość.
Słowa kluczowe: Chl. pneumoniae, PCr, IF, wymaz z gardła. 

Background. Bacteriological diagnosis of Chlamydophila pneumoniae infections is a current scientific research 
problem in centers on the world. an analysis of the results of research in the direction of Chl. pneumoniae in adults with 
chronic cough symptom was performed.
Material and methods. the material consisted of swabs from the back of the throat from the 83 patients, aged 18 to 67 years, 
hospitalized in the department of Internal Medicine, geriatry and allergology, wroclaw Medical University and allergy clinics 
in wroclaw. dna was detected using the PCr diagnostic kit – KIt Chl. pneumoniae, geneProof. Bacteriological examinations 
of swabs were performed by indirect IF-technique (Chlamydia Purpose Pn-IFt, Cellabs).
Results. the gene encoding a protein specific for the 16s rna Chl. pneumoniae was found in 4 out of 83 (4.8%) of all respon-
dents, in that in 1 out of 55 (1.8%) women and 3 out of 28 (10.7%) men. antigen was detected in 13/83 (15.7%) patients. the 
results of tests performed by means of IF and PCr techniques were consistent in 84.3%. IF method more frequently detected 
Chl. pneumoniae antigen (15.7%) in comparison to results obtained by PCr method (4.8%).
Conclusions. the study of adults with chronic cough in the direction of Chl. pneumoniae allows to implement an effective 
therapy and may prevent remote complications. taking into account the sensitivity and specificity of both tests it is desirable to 
conduct the tests in the direction of Chl. pneumoniae IF test due to the lower cost of research and higher sensitivity. 
Key words: Chl. pneumoniae, PCr, IF, throat swab.
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Wstęp
dane z piśmiennictwa określają, że przewlekły kaszel 

jest przyczyną wizyty u lekarzy rodzinnych 6% pacjentów 
oraz stanowi 10–30% konsultacji pulmonologicznych. sza-
cuje się, że u około 25% pacjentów spotyka się więcej niż 
jeden czynnik powodujący przewlekły kaszel [1]. objaw 
ten występuje najczęściej po infekcjach wirusowych lub 
czasem po zakażeniach Chl. pneumoniae, M. pneumoniae, 
B. pertussis. wielu autorów sugeruje, że  schematy diagno-
styki i leczenia przewlekłego kaszlu wymagają ciągłego 
udoskonalania [2–4].

diagnostyka bakteriologiczna zakażeń Chl. pneumo-
niae stanowi aktualny problem badawczy placówek nauko-

wych na całym świecie. wynika to ze wzrostu liczby zaka-
żeń tym drobnoustrojem i specyficznych cech tego organi-
zmu. Chl. pneumoniae wykazuje znaczne powinowactwo 
do nabłonka błony śluzowej dróg oddechowych. oprócz 
zdolności namnażania się w komórkach nabłonkowych,  
bakterie te mogą namnażać się w makrofagach i komórkach 
mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych. drobnoustrój 
ten wykazuje zdolność indukowania przewlekłej reakcji za-
palnej, która powoduje uszkodzenie nabłonka oraz aparatu 
rzęskowego (cilostaza).

zakażenia wywołane przez Chl. pneumoniae w oko-
ło 80% przebiegają bezobjawowo; zakażenia objawowe 
mogę występować jako: zakażenia ostre, zakażenia prze-
wlekłe, zakażenia nawracające i nosicielstwo [3, 4].
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Cel pracy
celem pracy było ustalenie częstości wykrywania genu 

16s RnA Chl. pneumoniae oraz zależności między obec-
nością antygenu a występowaniem genu kodującego bak-
teryjne 16s rna u pacjentów z kaszlem przewlekłym oraz 
określenie czułości i swoistości techniki IF-pośredniej w po-
równaniu z polimerazową reakcją łańcuchową.

Materiały i metody
Przedmiotem badań były wymazy z tylnej ściany gar-

dła, pochodzące od 83 pacjentów, w wieku od 18 do 67 lat 
(w tym 55 kobiet i 28 mężczyzn). grupę badanych stano-
wili pacjenci hospitalizowani w Katedrze i Klinice Chorób 
wewnętrznych, geriatrii i alergologii UM we wrocławiu 
oraz pacjenci przychodni alergologicznej miasta wrocła-
wia. Badania w kierunku Chl. pneumoniae wykonano tech-
niką IF-pośredniej z użyciem przeciwciał monoklonalnych 
znakowanych izotiocyjanianem fluoresceiny FItC (Chlamy-
dia Cel Pn–IFt test firmy Cellabs). do wykrywania dna 
posłużono się metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej 
PCr (zestaw diagnostyczny PCr – Chlamydia pneumoniae 
KIt firmy geneProof). 

Wyniki i omówienie
obecność genu 16s rna wykrywanego techniką end-

point PCr przedstawia tabela 1. gen kodujący białko 16s 
rna swoisty dla Chl. pneumoniae wykazano u 4 spośród 
83 (4,8%) ogółu badanych, w tym u 1 spośród 55 (1,8%) 
kobiet i u 3 spośród 28 (10,7%) mężczyzn. 

grupę kontrolną stanowiło 20 osób zdrowych w prze-
działach wiekowych odpowiadających grupie badanej. Me-
todą IF-pośredniej i PCr dodatni wynik badania stwierdzo-
no u 1 kobiety, co stanowi 5%.

Tabela 1. Wyniki badań wymazów z gardła w kierunku 
obecności genu kodującego białko 16S RNA Chl. 
pneumoniae u dorosłych z kaszlem przewlekłym

Płeć Liczba ba-
danych (n)

Wyniki dodatnie

liczba odsetek (%)

Kobiety 55 1 1,8

Mężczyźni 28 3 10,7

Ogółem 83 4 4,8
 

Tabela 2. Porównanie wyników badań uzyskanych metodą 
immunofluorescencji pośredniej i techniką end-point PCR

Liczba 
bada-
nych

Wyniki badań w kierunku Chlamydophila pneu-
moniae

zgodne 
dodatnie 
(%)

zgodne 
ujemne 
(%)

niezgodne  
(%)

IF+ PcR+ IF- PcR- IF+ PcR- IF- PcR+

83 2 (2,4%) 68 (81,9%) 11 (13,3%) 2 (2,4%)

Razem 70 (84,3%) 13 (15,7%)

Tabela 3. Czułość i swoistość testu PCR w porównaniu  
z testem IFT

IF

+ -

PCR
+ 2 2

- 11 68

Czułość: 2/13 (15,3 %), swoistość: 68/70 (97,1%).

Tabela 4. Czułość i swoistość testu IFT w porównaniu  
z testem PCR

PCR

+ -

IF
+ 2 11

- 2 68

Czułość: 2/4 (50%), swoistość: 68/79 (86,1%).

Porównanie wyników badań metodą IF-pośredniej i tech-
niką PCr ilustruje tabela 2. wyniki zgodne stwierdzono u 70 
spośród 83 (84,3%) badanych w tym dodatnie [IF+ PcR+] 
u 2 spośród 83 (2,4%), a ujemne [IF– PcR–] u 68 spośród 83 
(81,9%). wyniki niezgodne stanowiły znacznie niższy odse-
tek 13 spośród 83 (15,6%) ogółu badanych, w tym [IF+ PcR–] 
u 11 spośród 83 (13,3%), a [IF– PcR+] u 2 spośród 83 (2,4%).

ocenę czułości i swoistości testu PCr vs. IFt oraz IFt vs. 
PCr przedstawiają tabela 3 i 4. w porównaniu z metodą IFt 
czułość testu PCr wynosiła 15,3%, a swoistość 97,1%. Czu-
łość testu IF-pośredniej w porównaniu z metodą PCr wy-
nosiła 50%, a swoistość 86,1%. technika PCr okazała się 
mniej czuła niż metoda IF-pośredniej.

Dyskusja
Miyashita i wsp. [5] analizowali częstość chlamydial-

nych zakażeń u osób z przewlekłym kaszlem. z wykorzysta-
niem metody PCr u 20 osób (5,5%) wykryto gen kodujący 
białko o masie 53kda. Birkebæk i wsp. [6] badali częstość 
zakażeń Chl. pneumoniae u dorosłych w danii (n = 201). je-
dynie u 3 (1,5%) pacjentów wyniki testu PCr były dodatnie. 

analiza wyników badań własnych metodą IF wykazała 
występowanie Chl. pneumoniae u 18,1% badanych. za po-
mocą metody PCr wykryto gen tej bakterii u 4,8% pacjen-
tów. wyniki dodatnie otrzymane techniką IF i techniką PCr 
korelowały jedynie w 2,4% przypadków, a wyniki ujemne 
w 81,9%. w grupie kontrolnej stwierdzono 2 wyniki dodat-
nie: jeden metodą IFt i jeden testem PCr. 

oktem i wsp. [7] metodą PCr wykrywali gen kodują-
cy białko błony zewnętrznej (ompa) Chl. pneumoniae. 
spośród 47 badanych u 39 (82,9%) czynnikiem etiologicz-
nym zakażania była Chl. pneumoniae. techniką PCr u 19 
(40,4%) stwierdzono wynik pozytywny. rezultaty uzyskane 
w badaniach własnych wskazują na znacznie niższy udział 
wyników dodatnich uzyskanych metodą PCr.

Kim i wsp. [8] badali obecność genów u pacjentów jed-
nego ze szpitali w Korei. Przebadano 37 osób z objawami 
przedłużającego się kaszlu (> 3 tygodnie). Metodą PCr 
badano obecność genu kodującego CPn 90. U trojga pa-
cjentów wyniki badań genetycznych były dodatnie i zgodne 
z wynikami badań serologicznych. 

w badaniach własnych gen kodujący białko 16s rna 
swoisty dla Chl. pneumoniae wykazano u 4 spośród 83 
(4,8%) ogółu badanych, w tym u 1 spośród 55 (1,8%) kobiet 
i u 3 spośród 28 (10,7%) mężczyzn. dotychczas nie prze-
prowadzono badań porównujących metodę IF-pośredniej 
z techniką PCr. Pierwsza obarczona jest błędem subiektyw-
nego odczytu, druga nie świadczy jednoznacznie o zakaże-
niu, a wyłącznie informuje o obecności antygenu w pobra-
nej próbce przez wykrycie jego genów. 

Wnioski
1. Badanie dorosłych z przewlekłym kaszlem metodą PCr 

w kierunku Chl. pneumoniae wykazało wyniki dodat-
nie u około 4,8% ogółu badanych. 

2. wyniki badań wykonanych techniką IF-pośredniej 
i techniką PCr były zgodne w 84,3%.

3. Biorąc pod uwagę czułość i swoistość obu testów, 
wskazane jest wykonywanie badań w kierunku Chl. 
pneumoniae testem IF-pośredniej z uwagi na niższy 
koszt badania i wyższą czułość.
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