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Zakażenia układu moczowo-płciowego oraz spojówek  
Chlamydia trachomatis u dorosłych i dzieci w latach 2012–2013 

Chlamydia trachomatis infections of the genitourinary tract and conjunctiva 
in adults and children in 2012–2013
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jolanta saroWskaB, F, grażyna gościniakF, irena choroszy-królA, G
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Chlamydia trachomatis jest jednym z czynników etiologicznych chorób układu moczowo-płciowego 
oraz spojówek.
Cel pracy. ocena częstości udziału C. trachomatis w stanach zapalnych narządów moczowo-płciowych i spojówek u pacjen-
tów z regionu dolnego śląska w latach 2012–2013.
Materiał i metody. Badania w kierunku C. trachomatis wykonano u 1967 osób dorosłych (18–90 lat), w tym 977 kobiet i 990 
mężczyzn i 55 dzieci (0–17 lat), w tym 31 dziewczynek i 24 chłopców. Materiałem do badań u dorosłych były wymazy z cew-
ki moczowej (n = 1351) , kanału szyjki macicy (n = 242), worka spojówkowego (n = 374) oraz odbytu (n = 10). Materiałem do 
badań u dzieci były wymazy z cewki moczowej (n = 11), worka spojówkowego (n = 33) oraz gardła (n = 11). W diagnostyce 
chlamydii użyto testu immunofluorescencji bezpośredniej (direct immunoflurescence – diF). 
Wyniki. W grupie badanych kobiet wyniki dodatnie stwierdzono u 3,7% w wymazach z szyjki macicy, z cewki moczowej 
u 10,6% oraz z worka spojówkowego u 0,8%. U mężczyzn stwierdzono 28,4% wyników dodatnich w wymazach z cewki mo-
czowej oraz u 1,5% z worków spojówkowych. U dzieci stwierdzono tylko jeden wynik dodatni z wymazu z gardła u chłopca, 
jako zakażenie okołoporodowe.
Wnioski. zakażenie układu moczowo-płciowego wywołane przez C. trachomatis częściej obserwowano u mężczyzn niż u ko-
biet, natomiast niski odsetek zakażeń przy badaniu wymazów z worków spojówkowych stwierdzono u obu płci.
Słowa kluczowe: Chlamydia trachomatis, układ moczowo-płciowy, diF.

Background. Chlamydia trachomatis is one of the etiological factors of many illnesses of the genitourinary tract and 
conjunctiva.
Objectives. the estimation of frequency of C. trachomatis in the inflammation of the genitourinary tract and conjunctiva 
amongst the patients from lower silesia region in the 2012–2013.
Material and methods. C. trachomatis tests were done on a group of 1967 adults (18–90 years old) amongst which 977 were 
women, 990 were men and 55 children (0–17 years old), amongst which 31 were girls and 24 were boys. the subject of the 
examination was the urethra smear (n = 1351), the cervix (n = 242), the conjunctival sacs (n = 374) and the anus (n = 10). the 
subject of the examination amongst children were the smears from the urethra (n = 11), the conjunctival sacs (n = 33) and the 
throat (n = 11). in the diagnosis of chlamydia the direct immunofluorescence test was used.
Results. amongst the examined group of women positive results were ascertained in the 3.7% of the smears taken from the 
cervix, 10.6% of the urethra and 0.8% of the conjunctival sacs. amongst the examined group of men positive results were as-
certained in the 28.4% smears of the urethra and 1.5% of the conjunctival sacs. amongst the examined group of children only 
one positive result was ascertained in the throat smear of a boy as a perinatal infection.
Conclusions. C. trachomatis causes infection of the genitourinary system more frequently amongst men. low percentage of 
saccus conjunctivae infections was noticed amongst men and women.
Key words: Chlamydia trachomatis, genitourinary system, diF.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) jest jednym 

z najbardziej rozpowszechnionych na świecie patogenów, 
głównie przenoszonych drogą płciową [1]. zwykle zakaże-
nie następuje przez bezpośredni kontakt śluzówek podczas 
zbliżeń seksualnych albo narodzin. rzadziej do zakażenia 
dochodzi przez kontakt z materiałami zakażonymi, lewaty-
wę lub akcesoria erotyczne. U 90% kobiet zakażenie może 
przebiegać bezobjawowo. objawy kliniczne towarzyszące 
zakażeniom C. trachomatis układu moczowo-płciowego 
u kobiet to: upławy, krwawienie kontaktowe, słabo zróż-
nicowany ból brzucha lub ból w podbrzuszu, śluzowo-su-
rowicza wydzielina z szyjki macicy, kruchość szyjki ma-

cicy, obrzęk szyjki macicy, wrzody kanału szyjki macicy, 
plamienie z dróg rodnych lub bolesne oddawanie moczu. 
zakażenia chlamydiami mogą mieć postać zapalenia szyjki 
macicy, zapalenie cewki moczowej i/lub narządów mied-
nicy mniejszej (Pid) oraz odbytnicy. chlamydioza u ponad 
50% mężczyzn przebiega bezobjawowo lub ma podobny 
przebieg do gonokokowego zapalenia cewki moczowej. 
inne postaci kliniczne infekcji C. trachomatis to: zapalenie 
najądrza i/lub odbytnicy. objawy towarzyszące chlamy-
dialnej infekcji u mężczyzn to: wodnisty wyciek z cewki 
moczowej, pieczenie podczas mikcji oraz podrażnienie 
szczytu prącia. U dorosłych może dochodzić do zakażenia 
spojówek na drodze autoinfekcji, przez przeniesienie na-
błonka z dróg moczowo-płciowych, powodując zapalenie 
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spojówek. do zakażenia noworodków dochodzi przez za-
każony kanał rodny, może rozwijać się zapalenie spojówek 
i/lub śródmiąższowe zapalenie płuc [2, 3].

Cel pracy
celem pracy była analiza częstości udziału C. tracho-

matis w stanach zapalnych narządów moczowo-płciowych 
i spojówek u pacjentów z regionu dolnego śląska w latach 
2012–2013.

Materiał i metody
Materiałem do badań u dorosłych były wymazy z cewki 

moczowej (n = 1351), kanału szyjki macicy (n = 242), worka 
spojówkowego (n = 374) oraz odbytu (n = 10). Materiałem 
do badań u dzieci były wymazy z cewki moczowej (n = 11), 
worka spojówkowego (n = 33) oraz gardła (n = 11) pobie-
rane w celu zdiagnozowania zakażeń okołoporodowych. 
Badania w kierunku C. trachomatis wykonano u 1967 osób 
dorosłych (18–90 lat), w tym 977 kobiet i 990 mężczyzn 
i 55 dzieci (0–17 lat), w tym 31 dziewczynek i 24 chłopców. 
Pacjenci zgłaszali się na badania w kierunku C. trachomatis 
z dolegliwościami ze strony układu moczowo-płciowego 
lub oczu. najczęstszymi objawami klinicznymi były: ból, 
pieczenie, wydzielina, świąd, stany zapalne i bóle sta-
wów. część pacjentów w wywiadzie nie zgłaszała żadnych 
dolegliwości; a badania miały charakter profilaktyczny. 
W diagnostyce chlamydii użyto testu immunofluorescencji 
bezpośredniej Pathfinder®chlamydia trachomatis direct 
specimen, firmy Biorad.

Wyniki

Tabela 1. Wyniki dodatnie u kobiet badane testem DIF 
w poszczególnych grupach wiekowych

Grupa 
wiekowa 
w latach

Wyniki dodatnie DIF u kobiet

Wymazy 
z szyjki  
macicy [%]

Wymazy 
z cewki  
moczowej [%]

Wymazy z wor-
ka spojówko-
wego [%]

18–30  
(n = 255)

4/109 [3,7] 6/118 [5,1] 1/28 [3,6]

31–40  
(n = 219)

3/86 [3,5] 10/101 [9,9] 0/32 [0,0]

41–50  
(n = 111)

1/22 [4,5] 5/63 [7,9] 0/26 [0,0]

51–60  
(n = 187)

1/17 [5,9] 19/107 [17,8] 0/63 [0,0]

61–99  
(n = 205)

0/8 [0,0] 12/102 [11,8] 1/95 [1,1]

spośród badanych dorosłych (n = 1967) wynik dodat-
ni badań w kierunku C. trachomatis stwierdzono u 15,7% 
pacjentów. W grupie badanej dzieci (n = 55) wynik do-
datni stwierdzono u 1,8% chorych. W grupie kobiet (n = 
977) zbadano: 242 wymazy z szyjki macicy, z czego 3,7% 
oceniono, jako dodatnie; 491 wymazy z cewki moczowej, 
wśród których było 10,6% dodatnich oraz 244 wymazy 

z worka spojówkowego, gdzie 0,8% było dodatnich. W gru-
pie mężczyzn (n = 990) stwierdzono 28,4% wyników dodat-
nich w wymazach z cewki moczowej (n = 860) oraz 1,5% 
w wymazach z worka spojówkowego (n = 130). U dzieci 
(n = 55) zbadano 33 wymazy z oka, 10 wymazów z gardła 
oraz 11 wymazów z cewki moczowej, stwierdzono tylko 
jeden wynik dodatni wymazu z gardła (1,8%). szczegółowe 
wyniki w danych grupach wiekowych dorosłych przedsta-
wiono w tabelach 1 i 2. Przebadano 10 wymazów z odbytu
(7 u kobiet i 3 u mężczyzn), wśród których tylko jeden 
wymaz od mężczyzny był dodatni, natomiast u kobiet nie 
stwierdzono wyników dodatnich. Wyniki interpretowano 
zgodnie z zaleceniami producenta testu.

Tabela 2. Wyniki dodatnie u mężczyzn badane testem DIF 
w poszczególnych grupach wiekowych

Grupa wiekowa 
w latach

Wyniki dodatnie DIF u mężczyzn

Wymazy z cewki 
moczowej [%]

Wymazy z worka 
spojówkowego [%]

18–30 (n = 261) 64/230 [27,8] 2/29 [6,5]

31–40 (n = 261) 72/234 [30,8] 0/27 [0,0]

41–50 (n = 111) 24/90 [26,7] 0/21 [0,0]

51–60 (n = 183) 42/159 [26,4] 0/24 [0,0]

61–99 (n = 174) 42/147 [28,6] 0/27 [0,0]

Dyskusja 
W latach 2012–2013 w wymazach z cewki moczowej 

stwierdzono 10,6% wyników dodatnich u kobiet i 28,4% 
wyników dodatnich u mężczyzn. Wyniki tych badań są po-
równywalne z tymi, które opublikowano w 2009 r. choro-
szy-król i wsp. uzyskali 7,3% wyników dodatnich u kobiet 
i 18,7% u mężczyzn, przy użyciu metody immunofluore-
scencji bezpośredniej [4]. Berntsson i wsp. stosując metodę 
amplifikacji dna z wymazów, otrzymali średnią wyników 
dodatnich badań w kierunku C. trachomatis u 53,5% kobiet 
w wieku 16–50 lat [5]. W badaniach własnych średnią licz-
bę zakażeń u kobiet wykazano u 6,3% (61/975) wymazów 
z szyjki macicy i cewki moczowej. sakem i wsp. za pomocą 
metody Pcr przebadali 9245 pacjentów. dodatnie wyniki 
stwierdzili u 3,9% kobiet i u 5,8% mężczyzn [6]. 

Wnioski 
1. najwyższy odsetek wyników dodatnich (30,8%) stwier-

dzono przy badaniu wymazów z cewki moczowej 
u mężczyzn w grupie wiekowej 31–40 lat i u kobiet 
w wieku 51–60 – 17,8%. 

2. najwyższy odsetek wyników dodatnich (5,9%) obser-
wowano przy badaniu wymazów z szyjki macicy u ko-
biet, co może sugerować, że u pacjentek w wieku 51– 
–60 istnieje zwiększone ryzyko zakażeń C. trachomatis. 

3. znikomy odsetek zakażeń worka spojówkowego przez 
C. trachomatis sugeruje, że stany zapalne spojówek 
były wywołane przez inne czynniki etiologiczne, które 
mogły być wykryte w trakcie rutynowych badań bakter-
iologicznych lub wirusologicznych.
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