
Okulogenitalne szczepy Chlamydia trachomatis 
(C. trachomatis) uznawane są za najczęstszy czyn-
nik etiologiczny chorób zakaźnych związanych 
z kontaktami seksualnymi [1]. Częstość ich wystę-
powania związana jest przede wszystkim z dużą 
aktywnością seksualną i częstą zmianą partnera. 
Zakażenia te spotykane są częściej w krajach wyso-
ko rozwiniętych i dużych aglomeracjach miejskich, 
dotyczą głównie ludzi młodych w okresie pro-
kreacyjnym. U dorosłych do zakażenia dochodzi 
głównie na drodze kontaktów seksualnych, u no-
worodków w wyniku zakażenia okołoporodowe-
go. Możliwa jest także inna droga zakażenia, m.in. 
przez wodę, wspólne ręczniki i przedmioty higieny 
osobistej. Zakażenia wywoływane przez chlamy-
die mają umiarkowany lub bezobjawowy przebieg, 
długi okres inkubacji oraz mają skłonność do prze-
chodzenia w stan przewlekły, utrzymujący się wiele 
lat [2]. Obecnie w obrębie gatunku C. trachomatis 
wyróżnia się 18 serotypów (A, B, Ba, C, d, da, E, 

F, G, H, I, Ia, J, k, L1, L2, L2a, L3). Serotypy A, B, Ba 
i C wywołują jaglicę [3]. W szerzeniu się zakażenia 
główną rolę odgrywa łańcuch epidemiczny kontakt 
oko–palec–oko, ręczniki, ubrania, muchy [4]. 

Serotypy L1–L3 C. trachomatis są czynnikiem 
etiologicznym ziarniniaka wenerycznego [5]. Se-
rotypy d–k, zwane okulogenitalnymi, powodu-
ją zakażenia układu moczowo-płciowego u doro-
słych oraz zakażenia okołoporodowe noworodków, 
tj. zapalenia spojówek i nieżyty płuc [6].

U kobiet C. trachomatis znajduje szczególnie 
sprzyjające warunki bytowania w komórkach na-
błonka walcowatego, co jest przyczyną częstsze-
go ich występowania [7]. Najczęstszą postacią kli-
niczną zakażeń u kobiet jest zapalenie szyjki ma-
cicy (zszm). Zakażona chlamydiami szyjka macicy 
umożliwia szerzenie się zakażenia drogą wstępu-
jącą (szyjka–trzon macicy–jajowody–jajniki), co 
może stanowić źródło zakażenia dla noworodków 
i partnerów seksualnych [7]. Zapalenie szyjki ma-
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cicy charakteryzuje się jej przerostem, zmianami 
pęcherzykowymi z obrzękiem, zaczerwienieniem, 
skłonnością do krwawień w czasie pobierania ma-
teriału do badań, tkliwością trzonu macicy oraz 
upławami w ujściu zewnętrznym szyjki o charak-
terze śluzowo-ropnym [7]. Przewlekły stan zapalny 
szyjki macicy wywołany przez chlamydie wiąże się 
z powstawaniem zmian patologicznych o charakte-
rze przednowotworowym i nowotworowym [2]. 

W połowie przypadków zszm towarzyszy infek-
cja cewki moczowej, u ¼ kobiet dotyczy wyłącz-
nie cewki [7]. U części kobiet zakażenie występuje 
w postaci tzw. zespołu cewkowego, który charakte-
ryzuje się objawami dysurycznymi, częstomoczem, 
śluzowo-surowiczą wydzieliną z cewki, zaczerwie-
nieniem, obrzękiem i leukocyturią. Zespół cew-
kowy dotyczy zwykle partnerek seksualnych męż-
czyzn z NGU o etiologii C. trachomatis [8]. 

do zakażenia gruczołu Bartholina dochodzi na 
skutek zakażenia wtórnego wydzieliną z szyjki ma-
cicy, zawierającą chlamydie. W wyniku zamknięcia 
światła gruczołu dochodzi do wytworzenia ropnia, 
gruczoł ulega obrzękowi i powiększeniu. Pojawia 
się ból nasilający się przy wykonywaniu ruchów [7, 
8]. Zakażenia chlamydiami mogą powodować za-
burzenia przemiany błony śluzowej macicy, co pro-
wadzi do nieprawidłowej implantacji jaja płodowe-
go i może być przyczyną wczesnych poronień [7]. 

U kobiet ciężarnych chlamydie mogą być przy-
czyną zaburzeń prowadzących do patologicznego 
przebiegu ciąży, poronień, porodów przedwczes- 
nych, zakażeń okołoporodowych, co może stanowić 
zagrożenie dla płodu, noworodka i matki [9]. Szcze-
gólnie niebezpieczne jest poporodowe zapalenie 
endometrium, które może doprowadzić do krwoto-
ku z jamy macicy lub do posocznicy, zapalenia jajo-
wodów i otrzewnej oraz niepłodności wtórnej.

Inne powikłania zakażeń chlamydialnych u ko-
biet to: zapalenie tkanki okołowątrobowej (zespół 
Fitza-Hugha-Curtisa), zespół zapalenia narządów 
miednicy mniejszej (PId), zapalenie gruczołów 
Skenego, zespół SArA (triada objawów: zapalenie 
cewki moczowej, zapalenie spojówek oraz odczy-
nowe zapalenie stawów) [10], zespół śródmiąższo-
wego zapalenia kanalików nerkowych i jagodówki 
(TINU-Syndrome), zapalenie odbytu, wtrętowe za-
palenie spojówek [7, 8]. 

U mężczyzn C. trachomatis wywołuje nierze-
żączkowe zapalenie cewki moczowej (NGU), za-
palenie najądrzy, zapalenie pęcherza moczowego 
oraz zapalenie gruczołu krokowego. Niewykryte 
zakażenia mogą prowadzić do form przewlekłych 
i skutkować licznymi powikłaniami, tj. bezpłodno-
ścią i reaktywnym zapaleniem stawów [10]. Wśród 
objawów chlamydialnego NGU wymienia się: wy-
ciek z cewki moczowej, pojawiający się najczęściej 
rano o charakterze wodnistym, śluzowym, śluzo-
wo-ropnym, rzadko ropnym; dolegliwości dysu-
ryczne: pieczenie, świąd, ból w cewce moczowej; 

częste oddawanie moczu, brak bakterii w moczu 
[11]. Zakaźność mężczyzn z chlamydialnym NGU 
dla partnerek seksualnych wynosi od 42 do 68% 
[12]. Powikłaniem chlamydialnego zapalenia cew-
ki moczowej może być ostre zapalenie najądrzy 
spotykane u 3% chorych; zwykle zakażeniu ule-
ga jedno najądrze [8]. Wśród objawów dominu-
ją: ostry ból w okolicach najądrza, ból podbrzu-
sza, złe samopoczucie, podwyższona temperatu-
ra ciała. W badaniu przedmiotowym stwierdza się 
obrzęk, tkliwość zajętego najądrza, ucieplenie i za-
czerwienienie w obrębie skóry worka mosznowego 
[8]. Nietypowy przebieg chlamydialnego zapalenia 
najądrzy może sugerować proces nowotworowy. 
Chlamydialne zapalenie najądrzy może powodo-
wać częściową lub całkowitą niedrożność kana-
lików wyprowadzających nasienie, a tym samym 
prowadzić do upośledzenia płodności [8]. 

Wśród objawów zapalenia stercza wyróżnia się: 
tępy przewlekły ból o różnym nasileniu, promie-
niujący do okolicy narządów płciowych; często-
mocz, pieczenie przy oddawaniu moczu, bolesne 
parcie na mocz oraz zaburzenie funkcji narządów 
płciowych; czasem stwierdza się obecność krwi 
w moczu lub nasieniu [13].

Wpływ chlamydii na upośledzenie płodności 
męskiej nie do końca został wyjaśniony. Część au-
torów potwierdza udział tego patogenu w wystę-
powaniu niepłodności u mężczyzn. W przebiegu 
zakażenia obserwuje się obniżoną liczbę i niepra-
widłową budowę plemników. Zakażenie pęcherzy-
ków nasiennych i gruczołu krokowego powoduje 
zmianę pH i zwiększoną produkcję śluzu, co osła-
bia ruch plemników [13, 14].

Zakażenie noworodków następuje podczas 
przechodzenia płodu przez kanał rodny; obser-
wowano także przypadki zakażeń chlamydiami 
u dzieci urodzonych drogą cięcia cesarskiego, 
co spowodowane jest wcześniejszym zakażeniem 
wód płodowych [15]. 

Chlamydie powodują zapalenia spojówek u no-
worodków, okres inkubacji wynosi 4–21 dni; objawy 
kliniczne mogą mieć różne nasilenie, od zakażenia 
bezobjawowego, do ciężkiego ropnego zapalenia 
spojówek. W początkowym okresie pojawia się ślu-
zowa wydzielina stopniowo przechodząca w ropną; 
powieki są obrzęknięte, spojówki zaczerwienione. 
W przebiegu zakażenia mogą wystąpić powikłania, 
tj. brodawkowaty przerost w obrębie powieki gór-
nej, bliznowacenie spojówek i wakuolizacja rogów-
ki. Czasem może pojawić się zapalenie błony śluzo-
wej nosa i zapalenie ucha środkowego. Występowa-
nie tego patogenu w nosogardle stwierdza się u 1/2 
populacji, stąd w leczeniu należy stosować antybio-
tykoterapię uogólnioną oraz miejscową [15]. 

Występowanie zapalenia spojówek u dzieci 
starszych jest konsekwencją zakażeń u ich rodzi-
ców; do zakażenia dochodzi za pośrednictwem 
brudnych rąk czy wspólnych ręczników. 
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długotrwałe utrzymywanie się zakażenia bądź 
nosicielstwo chlamydii w jamie nosowo-gardłowej 
i/lub w workach spojówkowych było przedmiotem 
obserwacji wielu autorów. W stanach obniżonej 
odporności może dojść do czynnej infekcji [2]. 

Chlamydialne zakażenia układu oddechowego 
u dzieci utożsamiane jest czasem z odrębnym ze-
społem zapalenia płuc u niemowląt, gdzie do za-
każenia dochodzi podczas porodu [15]. Zakażenie 
to przebiega w postaci obustronnego, śródmiąż-
szowego zapalenia płuc; rozwija się ono najczę-
ściej między 2. a 26. tygodniem życia dziecka [8]. 
Wśród objawów klinicznych obserwuje się: dobry 
stan ogólny, zwykle bezgorączkowy przebieg, su-
chy kaszel, stopniowo narastająca duszność, tachy-
kardia, krztuścopodobny napadowy kaszel z nie-
wielką ilością wydzieliny, utrata masy ciała i zapa-
lenie spojówek [15].

Ocenia się, że u połowy dzieci z zapaleniem 
płuc o tej etiologii w okresie noworodkowym wy-
stępowało zapalenie spojówek [13]. W obrazie ra-
diologicznym stwierdza się plamiste lub śródmiąż-
szowe nacieki zapalne i rozedmę obwodowych 
partii płuc [15].

W ciężkim przebiegu zakażenia rozwija się nie-
wydolność oddechowa; u wcześniaków może po-
jawić się bezdech. Podejrzewany jest także związek 
zakażenia chlamydiami z zespołem nagłej śmierci 

niemowląt (SIdS); w materiałach sekcyjnych stwier-
dzano obecność chlamydii w tkankach płuc [2]. 
Zbyt późne rozpoznanie i późno wdrożone lecze-
nie może być przyczyną przewlekającego się zaka-
żenia, co może doprowadzić do nadreaktywności 
drzewa oskrzelowego [2, 8]. 

Zakażenia okołoporodowe mogą dotyczyć rów-
nież cewki moczowej, odbytnicy, pochwy i ucha 
środkowego [16, 17]. Zakażenia te mogą ustąpić 
samoistnie lub utrzymywać się do końca 1. roku 
życia dziecka [4].

Opisano przypadek zapalenia opon mózgo-
wo-rdzeniowych u noworodka z zapaleniem płuc 
o etiologii chlamydialnej. U dzieci starszych stwier-
dzono serologiczne dowody zakażenia chlamydia-
mi w przebiegu zapalenia mięśnia sercowego [8]. 

Zakażenia chlamydiami mogą prowadzić do 
groźnych powikłań, w tym przewlekłego zapalenia 
narządów miednicy mniejszej, niepłodności u ko-
biet i mężczyzn, ciąży pozamacicznej, poronień, 
porodów przedwczesnych, a także chorób nowo-
rodków i dzieci. W ostatnim okresie zaliczono je 
do tzw. czynników predysponujących w procesie 
nowotworowym szyjki macicy [18]. U osób po-
datnych genetycznie zakażenia chlamydiami mo-
że prowadzić do rozwinięcia się pełnoobjawowe-
go zespołu SArA (sexually acquired reactive arth-
ritis) [19]. 
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