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Zakażenia Chlamydia (C.) trachomatis, najczęściej przebiegające bezobjawowo, stanowią problem zdrowia publicznego na świecie. Europejskie
zalecenia dotyczące zakażeń C. trachomatis 2015 dostarczają aktualnych
rekomendacji na temat rozszerzonych wskazań do wykonania badań
laboratoryjnych i leczenia zakażeń chlamydialnych. W diagnostyce
tych zakażeń zaleca się wyłącznie walidowane metody molekularne –
amplifikujące materiał genetyczny bakterii. Zalecenia doradzają, aby
wykonywać (powtarzać) badania laboratoryjne w celu wykrycia zakażeń. Rekomenduje się zwiększenie liczby badań, aby zmniejszyć częstość występowania zapalenia narządów miednicy mniejszej i zapobiegać narażeniu na infekcje, oraz identyfikację, weryfikację i zgłaszanie
wariantów C. trachomatis. W kontroli szerzenia się zakażeń C. trachomatis podstawową rolę odgrywa poprawa dostępności badań laboratoryjnych, wykonywania badań, diagnostyki, leczenia przeciwbakteryjnego
i kontroli po terapii. Szczegółowe podstawy, dowody medyczne i dyskusje znajdują się w pracy poglądowej na temat niniejszych zaleceń
europejskich dotyczących postępowania w zakażeniach Chlamydia trachomatis 2015 (Lanjouw E i in. Int J STD AIDS 2015).
A B S T RACT

Chlamydia trachomatis infections, which most frequently are asymptomatic, are major public health concerns globally. The 2015 European
C. trachomatis guideline provides up-to-date guidance regarding bro-
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ader indications for testing and treatment of C. trachomatis infections;
clearer recommendation of using exclusively validated NAATs for diagnosis; advice on (repeated) C. trachomatis testing; recommendation of
increased testing to reduce the incidence of pelvic inflammatory disease
and prevent exposure to infection; and recommendations to identify,
verify and report C. trachomatis variants. Improvement of access to testing, test performance, diagnostics, antimicrobial treatment and follow-up of C. trachomatis patients are crucial to control its spread. For detailed background, evidence base and discussions, see the background
review for the present 2015 European guideline on the management of
Chlamydia trachomatis infections (Lanjouw E, et al. Int J STD AIDS 2015).
Słowa kluczowe:
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ETIOLOGIA, SPOSÓB ZAKAŻENIA
I EPIDEMIOLOGIA

Chlamydia trachomatis jest bakterią bezwzględnie wewnątrzkomórkową. Na świecie zakażeniu nią poprzez
kontakt seksualny ulega 100 milionów osób rocznie.
Większość zakażonych osób nie jest tego świadoma, ponieważ infekcja często przebiega bezobjawowo. Urogenitalne zakażenie chlamydialne może prowadzić u kobiet do poważnych powikłań, np. zapalenia narządów
miednicy mniejszej (pelvic inflammatory disease – PID),
które z kolei mogą przyczyniać się do niepłodności jajowodowej, ciąży pozamacicznej i przewlekłych dolegliwości bólowych w podbrzuszu [1]. Urogenitalne zakażenia chlamydialne nie pozostawiają trwałej odporności.
Od lat 90. XX wieku w wielu krajach odnotowuje się
wzrost urogenitalnych zakażeń, np. w USA, Kanadzie,
Wielkiej Brytanii i krajach skandynawskich [2–4]. Dane
szacunkowe dotyczące chorobowości w reprezentacyjnej próbie na poziomie krajowym wśród osób aktywnych seksualnie w wieku 18–26 lat w Europie są stosunkowo podobne u kobiet i mężczyzn (odpowiednio:
3–5,3% i 2,4–7,3%) i statystycznie podobne jak w innych
krajach rozwiniętych [3–6]. Zapadalność na zakażenia
C. trachomatis zgłoszona do Europejskiego Centrum
Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Control and Prevention – ECDC) z 26 krajów Unii
Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ESE) w 2013 r. wynosiła 182 na 100 000 ludności
(384 555 przypadków). Pomiędzy krajami UE i ESE występowały istotne różnice w zapadalności – od mniej niż
jeden do ponad 600 przypadków na 100 000 ludności [4].
W poszczególnych krajach stwierdza się istotne różnice
w systemie nadzoru, stosowanych metodach diagno-
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stycznych, dostępności badań i liczbie wykonywanych
badań, także przesiewowych (badania przesiewowe
populacyjne lub badania indywidualnych pacjentów)
w kierunku zakażeń chlamydialnych i proporcji przypadków niezgłaszanych [3]. Głównymi czynnikami
ryzyka wystąpienia zakażeń chlamydialnych są: młody wiek (zwykle poniżej 25. roku życia) oraz czynniki
związane ze stylem życia, takie jak wcześniej przebyte
zakażenia C. trachomatis, brak regularnego stosowania
prezerwatyw oraz nowy partner seksualny lub liczni
partnerzy w ciągu roku [7].
Do zakażenia C. trachomatis dochodzi zazwyczaj
przez bezpośredni kontakt z błoną śluzową podczas
stosunku seksualnego (pochwowego, analnego lub
oralnego) lub podczas porodu w przypadku infekcji kanału szyjki macicy. Ryzyko nabycia zakażenia podczas
kontaktu seksualnego jest trudne do oceny. Praca z zastosowaniem dynamicznego modelu matematycznego
prawdopodobieństwa zakażenia dostarczyła danych
szacunkowych [8] na podstawie badań nad parami heteroseksualnymi będącymi pacjentami poradni [9]. W modelu oszacowano, że średnie prawdopodobieństwo zakażenia się podczas jednego stosunku dopochwowego
wynosi 10% i ok. 55% – w ciągu trwania związku w populacji, w której osoby mają dwóch partnerów w ciągu
pół roku. Ponieważ partnerzy osób zakażonych C. trachomatis mogą sami ulec zakażeniu [9], szczególne znaczenie ma badanie kontaktów i następnie ich leczenie.
Chlamydia trachomatis należy do rodzaju Chlamydia
(gromada Chlamydiae, rząd Chlamydiales, rodzina Chlamydiaceae) razem z Chlamydia muridarium i Chlamydia
suis. Inne chlamydie powodujące zakażenia u ludzi
– Chlamydophila pneumoniae i Chlamydophila psittaci,
są obecnie klasyfikowane jako odrębny rodzaj [10].
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W ciągu ostatniej dekady podział rodziny na dwa rodzaje – Chlamydia i Chlamydophila, był przedmiotem
sporu. W świetle najnowszych danych na temat genomu i w zakresie unikalnych biologicznych właściwości
tych mikroorganizmów zaproponowano ostatnio, aby
sklasyfikować wszystkie 11 znane obecnie gatunki Chlamydiaceae jako jeden rodzaj Chlamydia [11]. Do gatunku
C. trachomatis należą trzy biowary C. trachomatis obejmujące wszystkie 15 klasyczne serowary i kilka dodatkowych serowarów i genowarów: biowar trachoma
(serowary A–C), biowar urogenitalny (serowary D–K)
i biowar ziarnicy wenerycznej pachwin (lymphogranuloma venereum – LGV) (serowary L1–L3). Niniejsze zalecenia dotyczą tylko biowarów urogenitalnych i LGV
C. trachomatis.
OBRAZ KLINICZNY, POWIKŁANIA
I NASTĘPSTWA ZAKAŻENIA

Molano i wsp. opisali, że C. trachomatis jest usuwana z organizmu (od momentu wykrycia zakażenia) po
roku u 54% nieleczonych kobiet z zakażeniem bezobjawowym, po 2 latach u 82% i po 4 latach u 94% [12].
W innym badaniu obejmującym nieleczone pacjentki
z zakażeniem bezobjawowym wykazano podobnie,
że u 44,7% z nich bakteria jest niewykrywalna w ciągu roku [13]. Długi czas trwania niewykrytej i nieleczonej infekcji u kobiet może prowadzić do tego, że
bakteria przenika przez ścianę szyjki oraz jamy macicy
i drogą wstępującą szerzy się na górny odcinek dróg
rodnych, co ostatecznie prowadzi do powikłań i takich
następstw, jak PID, ciąża pozamaciczna i niepłodność
jajowodowa. W celu wykrycia i leczenia zakażenia
C. trachomatis niezbędne jest odpowiednie badanie mających objawy i niemających objawów osób aktywnych
seksualnie.

Zakażenia dróg moczowo-płciowych
Dolegliwości i objawy u kobiet [1]:
• u 70–95% zakażenie przebiega bezobjawowo,
• zapalenie kanału szyjki macicy z obecnością śluzowo-ropnej wydzieliny z krwawieniem kontaktowym lub bez krwawienia kontaktowego,
• tkliwość szyjki macicy,
• obrzęk szyjki macicy,
• ubytki w błonie śluzowej kanału szyjki macicy,
• zapalenie cewki moczowej,
• dysuria,
• patologiczne upławy,
• krwawienie po stosunku seksualnym i międzymiesiączkowe,
• nieokreślone bóle brzucha lub podbrzusza.
Objawy i dolegliwości sugerujące PID [14–16]:
• tkliwość i ból w dole brzucha, zwykle obustronny,
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• bolesność szyjki macicy podczas dwuręcznego badania ginekologicznego,
• bolesność przydatków podczas dwuręcznego badania ginekologicznego,
• głęboka dyspareunia, szczególnie o nagłym początku,
• nieprawidłowe krwawienie: między miesiączkami, po stosunku seksualnym, menorrhagia, wynikające z zapalenia szyjki i jamy macicy,
• nieprawidłowe upławy wynikające z zapalenia
szyjki macicy, jamy macicy lub bakteryjnego zakażenia pochwy,
• gorączka (> 38°C) – w PID o średnio ciężkim i ciężkim przebiegu.
Powikłania u kobiet (patrz także niżej):
• PID (zapalenie jamy macicy, zapalenie jajowodów, zapalenie tkanki okołomacicznej, zapalenie
jajników, ropień jajnika i/lub zapalenie otrzewnej
miednicy mniejszej),
• przewlekły ból w podbrzuszu,
• niepłodność jajowodowa,
• ciąża pozamaciczna,
• odczynowe zapalenie stawów nabyte poprzez
kontakt seksualny (sexually acquired reactive arthritis – SARA) (< 1%),
• zespół Fitz-Hugh-Curtisa (PID i zapalenie tkanki
okołowątrobowej).
Objawy i dolegliwości u mężczyzn (mogą być tak
łagodne, że pozostają niezauważone) [1, 17]:
• zazwyczaj brak objawów u ponad 50% (25–100%)
osób,
• zapalenie cewki moczowej,
• dysuria,
• wyciek z cewki moczowej,
• zapalenie najądrzy,
• ból jąder.
Powikłania u mężczyzn:
• SARA (< 1%)
• zapalenie najądrzy, zapalenie jąder i najądrzy.

Infekcja dotycząca gardła i odbytnicy
Infekcje C. trachomatis dotyczące odbytnicy przebiegają zwykle bezobjawowo, ale mogą dawać objawy wycieku z odbytu i dyskomfortu w obrębie odbytu i odbytnicy oraz szerzyć się drogą wstępującą, co powoduje
zapalenie odbytnicy i okrężnicy [18, 19]. W niektórych
ośrodkach częstość występowania chlamydialnego zapalenia odbytnicy wśród homoseksualnych mężczyzn
(men who have sex with men – MSM) wynosiła od 3% do
10,5% [20, 21]. U kobiet częstość występowania chlamydialnego zapalenia odbytu i odbytnicy wynosiła 8,4%
i niemal u wszystkich z nich (94,5%) współistniało zakażenie w obrębie dróg moczowo-płciowych [22, 23]. Chla-
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mydialne zapalenie gardła również zazwyczaj przebiega
bezobjawowo, ale może wystąpić lekki ból gardła [24].
Częstość występowania zakażeń C. trachomatis w gardle
u MSM wynosi od 0,5% do 2,3% [21, 25, 26].

Zakażenia narządu wzroku
Infekcje w obrębie narządu wzroku mogą prowadzić do zapalenia spojówek u noworodków i osób
dorosłych [1, 12, 27–30] i w konsekwencji do przewlekłego zapalenia spojówek, które jeśli jest nieleczone,
trwa wiele miesięcy.

Infekcje u noworodków
Noworodki urodzone przez matki z infekcją w obrębie kanału rodnego mogą ulec zakażeniu, które
przebiega w postaci zaplenia spojówek i/lub zapalenia płuc [29]. Ryzyko wystąpienia zakażenia wertykalnego wynosi 50–70% [30].

Ziarnica weneryczna pachwin (LGV)

zostaje bezpłodnych, u 18–42% będą się utrzymywać
przewlekłe bóle w podbrzuszu, u 1–9% dojdzie do
zagrażającej życiu ciąży pozamacicznej [52–56]. Dodatkowe i uakualnione informacje znajdują się w najnowszej wersji „European guideline for the management of pelvic inflammatory disease” [57] (http://
www.iusti.org/regions/europe/euroguidelines.
htm#Current).
Mężczyźni

Powikłania (np. zapalenie najądrzy, zapalenie
jąder i najądrzy) występują u niedużej części zakażonych mężczyzn i rzadko mają trwałe skutki dla
rozrodczości [58]. Nie ma mocnych dowodów na to,
że zakażenie C. trachomatis jest przyczyną niepłodności u mężczyzn. Wykazano natomiast, że zakażenie
jest pośrednio związane z upośledzeniem płodności
lub bezpłodnością jako wynik wpływu na produkcję
nasienia, jego dojrzewanie, ruchliwość i żywotność
[59–61].

Ziarnica weneryczna pachwin jest inwazyjną chorobą przebiegającą z owrzodzeniami, wywoływaną przez serowary L1, L2 lub L3 C. trachomatis [31].
W wielu krajach europejskich od 2003 r. odnotowuje
się epidemie LGV wśród MSM, szczególnie HIV-dodatnich [32–35]. Większość pacjentów ma objawy zapalenia odbytnicy [1, 36] lub bolesne parcie na stolec,
wyciek z odbytu (często z domieszką krwi) oraz dyskomfort, biegunkę lub zaburzenia funkcji jelita grubego. Ze względu na podobieństwo objawów LGV
do objawów zapalenia jelita grubego (inflammatory
bowel disease – IBD) należy uwzględniać LGV w diagnostyce różnicowej zapaleń odbytnicy lub objawów
związanych z IBD, zwłaszcza u mężczyzn zakażonych HIV [37, 38]
Wykazano, że ok. 25% przypadków LGV może
przebiegać bezobjawowo, co stanowi niewykryty rezerwuar zakażenia [39]. Dodatkowe i uakualnione informacje znajdują się w najnowszej wersji „European
Guideline on the Management of Lymphogranuloma
Venereum” [40] (http://www.iusti.org/regions/europe/euroguidelines.htm#Current).

Odczynowe zapalenie stawów nabyte drogą
płciową (SARA)

Powikłania i następstwa

• czynnik(i) ryzyka nabycia zakażenia C. trachomatis
i/lub innych zakażeń przenoszonych drogą płciową (ZPDP) (wiek < 25 lat, nowy kontakt seksualny
w ciągu ostatniego roku, więcej niż jeden partner
w ostatnim roku);
• dolegliwości lub objawy zapalenia cewki moczowej u mężczyzn;
• upławy u kobiety, u której występują czynniki ryzyka nabycia ZPDP;
• objawy ostrego zapalenia jąder i najądrzy u mężczyzny < 40 lat lub z czynnikami ryzyka nabycia
ZPDP;

Kobiety

W świetle dawnych badań u nawet 30% kobiet
z nieleczonym zakażeniem C. trachomatis w obrębie
dróg moczowo-płciowych występowało PID [41, 42].
W ostatnich dziesięcioleciach w wielu krajach stwierdza się zmniejszenie zgłaszanych przypadków PID
[2, 43–46] i ryzyko powikłań okazuje się mniejsze,
niż to wcześniej szacowano [47–51]. Niezależnie od
ciężkości przebiegu konsekwencje PID są poważne.
Dwadzieścia procent kobiet z objawowym PID po-
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Odczynowe zapalenie stawów nabyte drogą płciową jest możliwą konsekwencją zakażenia C. trachomatis (30–40/100 000 zakażeń) [62, 63]. SARA jest chorobą wielonarządową, zwykle występującą u młodych
mężczyzn, nosicieli antygenu HLA B27. W obrazie
klinicznym współistnieją: zapalenie cewki moczowej,
zapalenie spojówek i stawów. Fakt, że w błonie maziowej lub płynie maziowym wykrywa się bakterię,
wskazuje na infekcyjny, a nie odczynowy charakter
zapalenia stawów [64]. Dodatkowe i uaktualnione informacje znajdują się w najnowszej wersji „European
guideline on the management of sexually acquired reactive arthritis” [65] (http://www.iusti.org/regions/
europe/euroguidelines.htm#Current).
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADAŃ
LABORATORYJNYCH (POZIOM DOWODU IV;
STOPIEŃ ZALECEŃ C)
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• ostry ból w podbrzuszu i/lub objawy lub dolegliwości w przebiegu PID;
• objawy zapalenia odbytnicy i okrężnicy w zależności od czynników ryzyka;
• ropne zapalenie spojówek u noworodków lub
osób dorosłych;
• atypowe zapalenie płuc u noworodków;
• rozpoznane inne ZPDP;
• u kontaktów seksualnych osób z ZPDP lub PID;
• przed dowolną interwencją w obrębie macicy.
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Zalecane metody diagnostyczne
• W diagnostyce zakażeń chlamydialnych, ze względu na najwyższą czułość, swoistość oraz szybkość
uzyskania wyniku, rekomendowane są testy oparte na amplifikacji kwasów nukleinowych (nucleic
acid amplification tests – NAAT), które identyfikują
swoiste DNA lub RNA C. trachomatis [I; A] [66–77].
Jedynie w sytuacji, gdy NAAT dla C. trachomatis są
niedostępne lub trudne do zdobycia, w diagnostyce
laboratoryjnej ostrych zakażeń C. trachomatis można
zastosować metodę hodowli komórkowej lub fluorescencji bezpośredniej (direct fluorescence assay – DFA).
Brakuje dowodów, aby móc rekomendować, jaki
minimalny czas powinien upłynąć od zakażenia do
wykonania NAAT, chociaż doświadczenie kliniczne
sugeruje, że dodatnie wyniki NAAT można uzyskać
w ciągu 1–3 dni po zakażeniu. Pacjenci powinni być
zbadani podczas pierwszej wizyty. Jeżeli istnieje dylemat co do kontaktów seksualnych w ciągu ostatnich
2 tygodni, pacjenta należy ponownie zbadać za pomocą NAAT 2 tygodnie po kontakcie [IV; C].
Istotne dla prawidłowego wykonania każdego
NAAT i innych metod diagnostycznych jest przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących pobierania materiału, transportu i przechowywania próbek, wykonania danego testu, włącznie z kontrolą
wewnętrzną (pozytywną, negatywną i jeśli dany test
tego wymaga kontrolą inhibicji), a także udział w odpowiednim, na poziomie narodowym i/lub międzynarodowym, systemie kontroli zewnętrznej (external
quality assessment – EQA) [I; A]. Powtórne badanie
przypadkowo wybranych próbek przez niezależne
laboratorium innym testem pomaga zmniejszyć liczbę wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych. Ponadto wszystkie laboratoria diagnostyczne
powinny mieć system kontroli jakości i starać się
o akredytację.

oraz krótki czas oczekiwania na wynik w zakażeniach objawowych i bezobjawowych w porównaniu
z innymi metodami laboratoryjnymi [I; A] [66–77]. Ze
względu na wysoką swoistość odpowiednio walidowanych NAAT i ryzyko utraty wyników słabo dodatnich w powtórnych badaniach test potwierdzający
dodatni wynik pierwszego testu nie jest wskazany
[75, 78].
Ze względu na rygorystyczne wymagania stawiane przez amerykańską Agencję ds. Żywności
i Leków (Food and Drug Administration – FDA) przed
wydaniem zgody na użycie testu diagnostycznego
zaleca się przede wszystkim NAATs zaaprobowane
przez FDA. Istnieje jednak na świecie wiele NAAT
dostępnych komercyjnie lub opracowywanych w laboratoriach stosowanych do diagnostyki zakażeń
C. trachomatis [79–81]. W przypadku użycia NAAT
niemającego rekomendacji FDA walidacja i procedury regulacyjne na poziomie regionalnym (np. unijnym) i krajowym powinny zapewnić wysoką jakość
testu. Jeśli walidowany i zaaprobowany NAAT nie
może być użyty, należy przed zastosowaniem wykonać walidację testu, który ma być wykorzystany
w danym laboratorium, w stosunku do przynajmniej
jednego NAAT mającego międzynarodową rekomendację, a następnie zastosować test z odpowiednią
kontrolą pozytywną, negatywną i kontrolą inhibicji.
Zaleca się także uczestnictwo w systemie zewnętrznej
kontroli jakości – EQA. Laboratoria powinny stosować NAAT zdolne do wykrywania wszystkich znanych wariantów C. trachomatis, np. nowego szwedzkiego wariantu (nvCT) [82–84], oraz dogłębnie badać
każdy niewyjaśniony wzrost lub spadek lokalnej zapadalności [I; A].

Szybkie testy przyłóżkowe
Szybkie testy przyłóżkowe (point of care tests –
POCT) umożliwiają szybkie i łatwe uzyskanie wyniku, a diagnoza i odpowiednie leczenie może być
zaoferowane podczas pierwszej wizyty w poradni
lub poza nią. Czułość tych testów, zwykle opartych
na metodzie immunochromatografii, jest zdecydowanie niewystarczająca [85–89]. Opracowano POCT
o lepszej czułości i wciąż przygotowuje się nowe
testy oparte na amplifikacji kwasów nukleinowych
[86, 89–93]. Obecnie szybkie POCT nie są zalecane do
stosowania w Europie, chyba że inne, bardziej czułe
testy nie są dostępne. Wyniki należy interpretować
ostrożnie.
BADANY MATERIAŁ

Test amplifikujący kwas nukleinowy

Materiał z okolic urogenitalnych

Zalecane są walidowane i odpowiedniej jakości
NAAT ze względu na ich wyższą czułość, swoistość

• Materiałem z wyboru do diagnostyki zakażeń
chlamydialnych za pomocą NAAT jest u męż-
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czyzn pierwsza porcja moczu (do 20 ml, oddana
powyżej godziny od ostatniej mikcji) i wymaz
z przedsionka pochwy u kobiet (pobrany samodzielnie lub przez pracownika służby zdrowia) [I;
A] [66, 68, 70, 94–108].
Jeśli przeprowadzane jest badanie fizykalne, można pobrać wymaz z kanału szyjki macicy. W świetle
najnowszych danych czułość NAAT wykonanego
w (samodzielnie pobranym) wymazie z przedsionka
pochwy jest co najmniej równie duża. Ze względu na
niską czułość pierwsza porcja moczu u kobiet może
być materiałem do badań tylko wtedy, jeśli inny materiał nie jest dostępny [II; B] [66, 74, 95, 96].
Rozmaz wykonany metodą Papanicolau nie jest
zalecany do badań przesiewowych, badań indywidualnych pacjentów ani innych celów diagnostycznych,
mimo że opracowano kilka metod, które poprawiają
wykrywanie C. trachomatis w rozmazie metodą Papanicolau [109, 110]. Nie zaleca się także badania wymazu ze skóry prącia [111].

Materiał z gardła, odbytnicy i spojówek
Żaden producent nie ma NAAT zatwierdzonego
do diagnostyki zakażeń chlamydialnych poza okolicami narządów moczowo-płciowych. Jednak metody te powinny być stosowane do badania materiału
z tych okolic i niektóre NAAT zostały w tym celu
adekwatnie walidowane [IIa; B] [112–117]. Czułość
i swoistość testu może być jednak niższa niż w przypadku badania materiału z okolic narządów płciowych [114, 118–121]. Dodatnie wyniki należałoby
potwierdzić innym testem [II] [114, 118, 119]. Pobranie materiału z gardła i odbytnicy należy zawsze rozważyć u MSM oraz osób orientacji heteroseksualnej
w zależności od danych z wywiadu [117].
W związku ze wzrostem liczby zakażeń LGV
w obrębie odbytnicy (lub co najmniej stałą ich
liczbą), zwłaszcza u MSM [34, 122, 123], zaleca się
w celu identyfikacji przypadków LGV, aby wszyscy
MSM, którzy odbyli bierny stosunek analny w ciągu
ostatnich 6 miesięcy, byli zbadani metodami NAAT
w celu wykrycia anorektalnego zakażenia C. trachomatis [124]. W przypadku dodatniego wyniku badania materiału pobranego od MSM z odbytnicy zaleca
się dalsze genotypowanie w kierunku identyfikacji
LGV, bez względu na obecność lub brak objawów
[II; B]. Dodatkowe i uakualnione informacje znajdują się w najnowszej wersji „European Guideline on
the Management of Lymphogranuloma Venereum”
[40] i „European Guideline on the management of
proctitis, proctocolitis and enteritis caused by sexually transmissible pathogens” [124] (http://www.
iusti.org/regions/europe/euroguidelines.htm#Current).

6

Badanie nasienia
Istnieje dobra korelacja pomiędzy dodatnimi wynikami badań pierwszej porcji moczu i nasienia [125–
127]. Pierwsza porcja moczu jest łatwiejsza do uzyskania, a ponadto niezwykle trudno jest wykluczyć,
że C. trachomatis wykrywana w nasieniu nie pochodzi
tylko z cewki moczowej. Z tego względu nie zaleca
się badania nasienia [II; B].
BADANIA SEROLOGICZNE

Testy serologiczne nie są zalecane do badań przesiewowych i diagnostyki ostrych, niepowikłanych
zakażeń chlamydialnych dróg moczowo-płciowych.
U wielu pacjentów podwyższenie miana przeciwciał obserwuje się tylko w zakażeniach inwazyjnych
C. trachomatis. Miano może pozostawać podwyższone
przez wiele lat, a ponadto reakcja immunologiczna na
zakażenie jest różna u różnych osób. Gdy NAAT nie
są dostępne, wykrycie swoistych przeciwciał przeciwko C. trachomatis może być przydatne w zdiagnozowaniu zakażenia inwazyjnego, np. LGV dotyczącej
układu limfatycznego lub zapalenia płuc u noworodków (wykrywanie swoistych przeciwciał klasy IgM)
[I; A] [29, 128–133]. Badania serologiczne mogą mieć
ograniczoną wartość w diagnostyce zakażeń wstępujących [134–136] i diagnostyce bezpłodności [137].
Swoistość testów została znacznie poprawiona przez
zastosowanie odczynów wykrywających przeciwciała przeciwko białkom C. trachomatis, które umożliwiają wykrycie przebytego zakażenia, np. przy diagnostyce przyczyn bezpłodności.
BADANIA W PORADNIACH
WENEROLOGICZNYCH I ZDROWIA
SEKSUALNEGO ORAZ BADANIA POWTÓRNE

• Wszystkim młodym (< 25. roku życia), aktywnym seksualnie kobietom i mężczyznom zaleca
się wykonanie badania w kierunku C. trachomatis
raz w roku; takie badanie należy rozważyć u MSM
[IIa, B].
• Powtórne badanie po 3–6 miesiącach należy zaproponować młodym (< 25. roku życia) kobietom
i mężczyznom, u których badanie w kierunku
C. trachomatis wypadło dodatnio [III; C] [78, 138–
144].
W wielu krajach istnieją zalecenia rekomendujące wykonywanie badań w kierunku C. trachomatis u młodych (< 25. roku życia) kobiet aktywnych
seksualnie raz w roku [78, 138, 145], a w niektórych
krajach zalecenia przeprowadzenia tych badań rozszerza się na młodych mężczyzn [146, 147]. Badania
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z użyciem modelu matematycznego sugerują, że
aby uzyskać kontrolę nad szerzeniem się zakażenia
C. trachomatis na poziomie populacji, programy przesiewowe powinny dotyczyć dużych grup, obejmować
również badanie i leczenie partnerów oraz powtórne
badanie po leczeniu w celu wykrycia ponownej infekcji (reinfekcji) [148–151]. Głównym uzasadnieniem
wykonywania tych badań obecnie jest to, że wczesne wykrycie i leczenie ma zapobiec powikłaniom
ze strony układu rozrodczego, zwłaszcza u kobiet.
Zmniejszenie występowania PID w świetle randomizowanych badań kontrolnych porównujących
kobiety, u których wykonano badania przesiewowe
w kierunku zakażeń C. trachomatis, z grupą kontrolną
[50, 152–154] sugeruje, że musi istnieć przedział czasu po infekcji kanału szyjki macicy, podczas którego
wykonanie badania może zapobiec lub ograniczyć
objawy PID.
Wyniki badań amerykańskich z użyciem modelu
matematycznego wykazały, że do reinfekcji dochodzi
najczęściej 2–5 miesięcy od pierwotnej infekcji [155],
co uzasadnia zalecenia CDC rekomendujące ponowne badanie osób z zakażeniem C. trachomatis w ciągu
3–12 miesięcy po leczeniu [III; C] [78, 139, 141, 142,
156]. Zalecenia angielskie (National Chlamydia Screening Programme) rekomendują badanie wszystkich
aktywnych seksualnie osób poniżej 25. roku życia raz
w roku lub po zmianie partnera seksualnego, a od
2013 r. także ponowne badanie po ok. 3 miesiącach
od dodatniego wyniku testu [157–159].
POSTĘPOWANIE W STOSUNKU
DO PACJENTÓW

Informacja, wyjaśnienia i poradnictwo
• Pacjenci z dodatnim wynikiem testu w kierunku
C. trachomatis powinni być poinformowani o potrzebie powstrzymania się od kontaktów seksualnych przez 7 dni po zakończeniu leczenia przez
nich i ich partnerów oraz do czasu ustąpienia objawów [IV; C].
• Pacjenci z dodatnim wynikiem testu w kierunku
C. trachomatis (i ich partnerzy seksualni) powinni
otrzymać informację na temat zakażenia, w tym
dane o sposobie zakażenia, zapobieganiu i powikłaniach. Informacja powinna być słowna i w formie pisemnej [IV; C].
• Informacja dla pacjenta jest dostępna na stronie internetowej IUSTI Europe (http://www.iusti.org.
regions/Europe/euroguidelines.htm).
• U pacjentów z dodatnim wynikiem testu w kierunku C. trachomatis należy rozważyć wykonanie
badań w kierunku innych ZPDP, w tym rzeżączki,
kiły i HIV, oraz zachęcić ich do tego [IV; C].
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WSKAZANIA DO LECZENIA [IV; C]

• Wykrycie C. trachomatis lub kwasu nukleinowego
C. trachomatis (DNA lub RNA) w materiale biologicznym od pacjenta.
• Na podstawie danych epidemiologicznych – jeśli
ostatni partner seksualny ma potwierdzone zakażenie C. trachomatis (należy także pobrać materiał
do badania metodą NAAT).
• Na podstawie danych epidemiologicznych –
u matki noworodka z potwierdzonym chlamydialnym zapaleniem spojówek (należy także pobrać
materiał do badania metodą NAAT).
• Na podstawie danych epidemiologicznych – leczenie należy rozważyć u ofiar przestępstw seksualnych (należy także pobrać materiał do badania metodą NAAT).
• Jeśli stwierdza się ropny wyciek z cewki moczowej
u mężczyzny lub objawy śluzowo-ropnego zapalenia kanału szyjki macicy u kobiety i gdy nie można
wykonać badań laboratoryjnych oraz po pobraniu
materiału do badań. W tym przypadku, w zależności od sytuacji epidemiologicznej dotyczącej rzeżączki na danym terenie, należy rozważyć leczenie
łącznie zakażenia chlamydialnego i rzeżączki.

Leczenie
W dalszym ciągu nie ma dowodów na istnienie
trwałej homotypowej genetycznej i fenotypowej
oporności klinicznych szczepów C. trachomatis na
antybiotyki, która miałaby wpływ na leczenie zakażeń u ludzi [160–164]. W ostatnich latach wzbudziły
jednak niepokój przypadki niepowodzeń leczniczych,
szczególnie po zastosowaniu pojedynczej doustnej
dawki azytromycyny 1 g [165–168]. Niektóre z tych
przypadków mogą być wyjaśnione reinfekcją, niedostatecznym przestrzeganiem zaleceń leczniczych
przez pacjenta, złą tolerancją leku lub wykryciem materiału genetycznego nieżywych C. trachomatis, gdy
test wyleczenia (test-of cure – TOC) będzie wykonany zbyt wcześnie [168–169]. Przyczyny pozostałych
przypadków niepowodzeń leczniczych są nieznane
[170]. U niektórych pacjentów mogą one być wytłumaczone niedostatecznie długim działaniem leku po
przyjęciu pojedynczej dawki 1 g azytromycyny lub
słabym przyswajaniem leku z przewodu pokarmowego [161]. We wcześniejszych pracach sugerowano,
że dłuższa terapia azytromycyną może być dostatecznie bakteriobójcza w stosunku do C. trachomatis [171].
Wykazano, że w infekcjach układu oddechowego
dawka azytromycyny 1,5 g podawana przez 3–5 dni
osiąga w docelowych tkankach stężenie terapeutyczne, które utrzymuje się do 10 dni [172, 173]. Sugeruje się również, że stosowanie pojedynczej dawki
1,0 g azytromycyny zwiększa ryzyko indukowania
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oporności na makrolidy u Mycoplasma genitalium
[174–177]. W związku z tym, gdy współistnieje lub
jest podejrzewane zakażenie M. genitalium, należy
rozważyć następujący schemat terapeutyczny: 1. dnia
500 mg azytromycyny, a następnie 250 mg/dobę
przez kolejne 4 dni [III; C] [174–178]. Ostatnio wykazano, że taka 5-dniowa terapia może skutecznie
eradykować również C. trachomatis, ponieważ u pacjentów ze współistniejącym zakażeniem C. trachomatis i M. genitalium wskaźnik eradykacji wynosił
98,8% (79 spośród 80 pacjentów) [178]. Niezwykle
ważne jest przeprowadzenie randomizowanych badań kontrolnych oceniających częstość eradykacji
M. genitalium i C. trachomatis po 5-dniowym leczeniu
azytromycyną. Stosując ten schemat leczenia, należy
rozważyć TOC pod kątem obu bakterii.

Zalecane leczenie niepowikłanych zakażeń
C. trachomatis w obrębie dróg
moczowo-płciowych
Pierwszego rzutu [Ia; A] [179]:

• Doksycyklina 100 mg dwa razy dziennie przez
7 dni (doustnie; przeciwwskazana w ciąży)
lub
• Azytromycyna 1 g (doustnie).
Drugiego rzutu [II; B] (należy po nim wykonać TOC)
[180–184]:

• Erytromycyna 500 mg dwa razy dziennie przez
7 dni (doustnie)
lub
• Lewofloksacyna 500 mg raz dziennie przez 7 dni
(doustnie; przeciwwskazana w ciąży),
lub
• Ofloksacyna 200 mg dwa razy dziennie przez
7 dni (doustnie; przeciwwskazana w ciąży).
Trzeciego rzutu [II; B] (należy po nim wykonać TOC)
[185–187]:

• Josamycyna 500 mg trzy razy lub 1000 mg dwa
razy na dobę rzez 7 dni (doustnie).
Metaanaliza 23 randomizowanych badań kontrolnych porównujących azytromycynę w dawce 1 g
i doksycyklinę 100 mg dwa razy dziennie przez 7 dni
w leczeniu chlamydialnych zakażeń dróg moczowo-płciowych wykazała statystycznie znamienną przewagę doksycykliny [179]. Różnica skuteczności była
jednak nieduża – 1,5–2,6% (ok. 97% i 95%). Różnica ta
nie ma klinicznego znaczenia i zarówno azytromycyna, jak i doksycyklina mogą być zalecane jako leczenie
pierwszego rzutu [Ia; A]. W przypadku współistnienia
lub podejrzenia jednoczesnego zakażenia M. genitalium należy rozważyć podanie 500 mg azytromycyny
pierwszego dnia, a następnie 250 mg dziennie przez
kolejne 4 dni [III; C] [174, 175, 177, 178].
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Osoby zakażone HIV powinny otrzymać takie
samo leczenie jak HIV-ujemne [IV; C].

Zalecane leczenie niepowikłanego zakażenia
typami nie-LGV C. trachomatis odbytnicy
i gardła:
• Doksycyklina 100 mg dwa razy dziennie przez
7 dni (doustnie) [I; A] (preferowana w infekcji odbytnicy)
lub alternatywnie
• Azytromycyna 1 g (doustnie) [IIa; A] (jeśli infekcja dotyczy odbytnicy, należy po takim leczeniu
wykonać TOC).
W przypadku infekcji odbytnicy 4 opublikowane
nierandomizowane badania kliniczne wykazały większą skuteczność doksycykliny (98,8–100%) niż azytromycyny (74–87%) [188–191]. Odwrotnie, w innym
badaniu (również nierandomizowanym) stwierdzono
94-procentową skuteczność azytromycyny; wskaźnik
skuteczności podobny jak w infekcjach dróg moczowo-płciowych [192]. Wszystkie 5 powyższych badań ma
jednak istotne ograniczenia. Ze względu na słabą jakość
danych na temat wyższej skuteczności doksycykliny
nad azytromycyną w leczeniu infekcji odbytnicy oba
antybiotyki są rekomendowane jako leczenie pierwszego rzutu. W oczekiwaniu na przyszłe badania, zwłaszcza podwójnie ślepe, kontrolowane placebo, randomizowane badania kontrolne, po terapii infekcji odbytnicy
azytromycyną należy wykonać TOC [IIa; A].

Leczenie zalecane w niepowikłanej LGV
Szczegółowe i uaktualnione zalecenia dotyczące
leczenia LGV, włącznie z leczeniem dodatkowym,
znajdują się w ostatniej wersji „European Guideline
on the Management of Lymphogranuloma Venereum” [40] i „European Guideline on the management of proctitis, proctocolitis and enteritis caused
by sexually transmissible pathogens” [124] (http://
www.iusti.org/regions/europe/euroguidelines.
htm#Current).

Zalecane leczenie niepowikłanego zakażenia
C. trachomatis dróg moczowo-płciowych
w ciąży i podczas karmienia piersią (po leczeniu
należy wykonać TOC)
Pierwszego rzutu [I; A] [78, 141, 193–196]:

• Azytromycyna 1 g (doustnie).
Drugiego rzutu [194]:

• Amoksycylina 500 mg trzy razy dziennie przez
7 dni (doustnie)
lub
• Erytromycyna 500 mg cztery razy dziennie przez
7 dni (doustnie).
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Trzeciego rzutu [185]:

• Josamycyna 500 mg trzy razy lub 1000 mg dwa
razy dziennie przez 7 dni (doustnie).
Azytromycyna na podstawie doświadczenia klinicznego oraz niektórych badań [194, 196] jest uznawana za bezpieczną i skuteczną, a ponadto jest zalecana w ciąży przez Światową Organizację Zdrowia.

Zapalenie narządów miednicy mniejszej
Szczegółowe i uaktualnione zalecenia znajdują się
w ostatniej wersji „European guideline for the management of pelvic inflammatory disease” [40] (http://
www.iusti.org/regions/europe/euroguidelines.
htm#Current).

Zapalenie spojówek wywołane przez
C. trachomatis
U aktywnych seksualnie osób z objawami ostrego
lub przewlekłego wtrętowego zapalenia spojówek
należy w diagnostyce różnicowej wziąć pod uwagę
zakażenie C. trachomatis [141, 197, 198]. W przypadku stwierdzenia chlamydialnego zapalenia spojówek
powinno się wykonać diagnostykę w kierunku zakażenia C. trachomatis w obrębie dróg moczowo-płciowych oraz w kierunku innych zakażeń przenoszonych drogą płciową, takich jak HIV, rzeżączka i kiła.
• Azytromycyna 1 g (doustnie) (199) [IIa; A]
lub
• Doksycyklina 100 mg dwa razy dziennie przez
7 dni (doustnie) [I; A].

Powiadamianie partnerów i postępowanie
w stosunku do kontaktu lub kontaktów
seksualnych
• Dane na temat kontaktu lub kontaktów powinien
zebrać i umieścić je w dokumentacji odpowiednio przygotowany personel w chwili postawienia
diagnozy w celu poprawy skuteczności badania
kontaktów [Ib; A].
• Należy dotrzeć do kontaktów seksualnych i zaproponować (i zachęcić) wykonanie badań oraz
leczenie, a w przypadku zakażenia – poradnictwo
(jak pacjenta) na temat zakażeń chlamydialnych
i innych zakażeń przenoszonych drogą płciową
[IV; C] [78, 160, 200–203].
• Powinni być zbadani i leczeni wszyscy partnerzy
seksualni z ostatnich 6 miesięcy od początku objawów lub ustalenia rozpoznania [IV; C] [78, 138,
160, 202, 204].
Jeśli kontakt seksualny (lub kontakty seksualne)
nie zgłasza się (nie zgłaszają się) na badanie, należy
mu (im) zaoferować leczenie epidemiologiczne [IV;
C] [78, 160, 202].
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Gdy nie ma przeszkód prawnych, można wysłać
leki do partnera lub mogą one być dostarczone partnerowi przez pacjenta. Może to być skuteczny sposób
objęcia partnerów leczeniem i ograniczenia szerzenia
się zakażenia [204–211]. Ta strategia powinna być jednak stosowana tylko jako część większego systemu
powiadamiania kontaktów.
Dalsze informacje znajdują się w ostatniej wersji
„European guidelines for the management of partners of persons with sexually transmitted infections”
[202] (http://www.iusti.org/regions/europe/euroguidelines.htm#Current).
KONTROLA PO LECZENIU I TEST
WYLECZENIA (TOC)

• Nie zaleca się rutynowego wykonywania testu
wyleczenia u pacjentów, którzy otrzymali rekomendowane leczenie pierwszego rzutu. Taki test
powinien być wykonany u kobiet w ciąży, w zakażeniach z powikłaniami, jeśli utrzymują się objawy, u pacjentów leczonych lekami drugiego lub
trzeciego rzutu oraz w przypadku podejrzenia, że
pacjent nie zastosował się do zaleceń terapeutycznych lub podejrzenia reinfekcji [IV; C]. Test należy
rozważyć w przypadku infekcji poza narządami
moczowo-płciowymi, szczególnie jeśli w leczeniu infekcji w odbytnicy zastosowano pojedynczą dawkę 1 g azytromycyny [188]. Jeśli istnieją
powyższe wskazania, test wyleczenia za pomocą
NAAT należy wykonać 4 tygodnie po zakończeniu leczenia [III; B] [78, 140, 160, 188, 212, 213].
• Młodym kobietom i mężczyznom (< 25. roku
życia) należy zaproponować powtórzenie testu
3–6 miesięcy po leczeniu w celu wykluczenia reinfekcji [III; C] [78, 138–144, 146, 214].
Należy rozważyć wykonanie testu wyleczenia
u MSM bez objawów choroby z zakażeniem chlamydialnym odbytnicy po leczeniu infekcji niepowikłanej
(pojedynczą dawką azytromycyny 1 g lub doksycykliną 2 × 100 mg przez 7 dni), aby upewnić się, że
żaden przypadek LGV nie został niezdiagnozowany.
Dalsze informacje znajdują się w ostatniej wersji
„European guidelines for the management of partners
of persons with sexually transmitted infections” (202)
i „European Guidelines on the Management of Lymphogranuloma Venereum” [40] (http://www.iusti.
org/regions/europe/euroguidelines.htm#Current).
ZGŁASZANIE PRZYPADKÓW ZAKAŻEŃ
C. TRACHOMATIS

Przypadki zakażeń C. trachomatis, zgodnie z przepisami prawnymi, należy zgłaszać do odpowiednich
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organów (w Polsce do państwowego lub granicznego
inspektora sanitarnego w ciągu 24 godzin – przyp.
tłum.). W krajach UE lub ESE za nadzór nad chorobami zakaźnymi, w tym zakażeniami C. trachomatis,
odpowiada ECDC.
UWAGA AUTORÓW

Lista organizacji, które przyczyniły się do powstania zaleceń znajduje się na stronie:
www.iusti.org/regions/Europe/euroguidelines.htm

Podziękowania
Autorzy dziękują Wichorowi Bramerowi, specjaliście informacji biomedycznej w Medical Library Erasmus MC, za pomoc techniczną przy wyszukiwaniu
piśmiennictwa. Jesteśmy wdzięczni za cenny wkład
w niniejsze zalecenia: Norbertowi Brockmayerowi,
Matyldzie Bylaite-Bucinskiene, Kevinowi Dunbarowi,
ECDC Chlamydia Control Group (Berit Andersen, Jan
van Bergen, Bethan Davis, Nicola Low, Shelagh Redmont, Anneli Uuskula, Helen Ward, Sarah Woodhall),
Michaiłowi Gombergowi, Veście Kucinskiene, Otilii
Mårdh, Thomasowi Meyerowi, Haraldowi Moi, Mirji
Puolakkainen, Jonathanowi Rossowi, Agnieszce Serwin, Elenie Shipitsynie, Gianfranco Spiteriemu i Andrew Winterowi.

Deklaracja o konflikcie interesów
Autorzy nie deklarują potencjalnych konfliktów
interesów w badaniach, autorstwie i/lub publikacji
niniejszego artykułu.

Źródło finansowania
Autorzy nie otrzymali pomocy finansowej na
badania, za autorstwo i/lub publikację niniejszego
artykułu.

Skład IUSTI European STI Guidelines Editorial
Board
Skład obecnego IUSTI European STI Guidelines
Editorial Board znajduje się na stronie: http://www.
iusti.org/regions/Europe/pdf/2014/Editorial_Board2014.pdf

Strategia poszukiwań
Niniejsze zalecenia są uaktualnioną i znacząco
zmienioną wersją „2010 European guideline for the
management of Chlamydia trachomatis infections”
[139]. Zostały opracowane zgodnie z protokołem
opracowywania i rewizji zaleceń europejskich dotyczących ZPDP, który został napisany i zaakceptowany
przez European STI Guidelines Editorial Board oraz
zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach.

10

Dowody uzyskiwano przez dokładne i systematyczne przeglądanie piśmiennictwa w bazach
danych: Embase.com, Medline (OvidSP), PubMed
(artykuły dostarczone przez wydawców i jeszcze
nieindeksowane w Medline), Web-of-science, Scopus, Cinahl, Cochrane DARE i Google Scholar. Wyszukanie publikacji przeprowadzono 18 marca 2014 r.
i 28 listopada 2014 r., używając następujących wyrazów: Chlamydia trachomatis, systematyczny przegląd,
metaanaliza, zalecenia, protokół. Po deduplikacji,
biorąc pod uwagę tytuł lub abstrakt, przejrzano
3041 artykułów opublikowanych w latach 1992–2014
i w konsekwencji wybrano 824 pozycje piśmiennictwa, które uwzględniono podczas pisania zaleceń.
Przejrzano również odpowiednie zalecenia amerykańskie (www.cdc.gov/std/treatment/2015/) i brytyjskie (www.bashh.org).
POZIOM DOWODÓW I STOPNIOWANIE
REKOMENDACJI

Tabele poziomów dowodów i stopniowania rekomendacji zastosowanych w niniejszych zaleceniach
można znaleźć na stronie: http://www.iusti.org/
regions/Europe/pdf/2013/Levels_of_Evidence.pdf
KOMENTARZ KOŃCOWY

Decyzja co do respektowania niniejszych zaleceń
powinna być oparta na profesjonalnej ocenie klinicznej, okolicznościach związanych z danym pacjentem
oraz dostępnych środkach. Podjęto wszelkie starania,
aby w obecnej publikacji znalazły się prawidłowe
dawki i sposób podania leków. Za wypisanie poprawnego leku odpowiada przepisujący go lekarz.
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