
Wstęp

Chlamydia trachomatis jest obecnie uważana 
za najczęstszy czynnik etiologiczny chorób prze-
noszonych drogą płciową i ich powikłań [1]. Do 
najgroźniejszych, często nieodwracalnych, powi-
kłań zakażenia narządu moczowo-płciowego chla-
mydiami zalicza się zapalenie jajowodów u kobiet 

i zapalenie najądrzy u mężczyzn; ich następstwem 
może być niepłodność [2, 3]. 

Cel pracy

Celem pracy była analiza częstości chlamy-
dialnych zakażeń układu moczowo-płciowego 

 Streszczenie  Wstęp. Chlamydia trachomatis jest jednym z czynników etiologicznych chorób przenoszonych drogą 
płciową.
Cel pracy. Ocena częstości występowania Chlamydia trachomatis w stanach zapalnych narządu moczowo-płciowego 
u pacjentów z różnych przychodni oraz klinik miasta Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
Materiał i metody. Badanie bakteriologiczne w kierunku Chlamydia trachomatis wykonano ogółem u 596 pacjentów 
powyżej 18. roku życia. Materiał do badań stanowiły wymazy z cewki moczowej (n = 596). Wiek grupy badanej: 
18–97 lat, w tym 331 kobiet i 265 mężczyzn. Do diagnostyki zakażeń chlamydialnych została użyta metoda immuno-
fluorescencji bezpośredniej (DIF) za pomocą testu Pathfinder® Chlamydia trachomatis Direct Specimen, firmy BioRad.
Wyniki. Na ogólną liczbę 596 zbadanych pacjentów z objawami ze strony układu moczowego dodatni wynik w kierun-
ku Chlamydia trachomatis stwierdzono u 74 chorych (12,4%), w tym u 24 kobiet (7,3%) i u 50 mężczyzn (18,8%). 
Wnioski. Chlamydialne zakażenie układu moczowego częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Grupę kliniczną, 
w której stwierdzono najwyższe odsetki zakażonych, stanowili chorzy z rozpoznaniem częstomoczu i przewlekłego 
zapalenia prostaty.
Słowa kluczowe: Chlamydia trachomatis, cewka moczowa, IF.

 Summary  Background. Chlamydia is one of the etiological factors of sexually transmitted diseases.  
Objectives. Evaluation of the prevalence of Chlamydia trachomatis in inflammatory diseases of urogenital organs in 
patients of various clinics in Wrocław and Lower Silesia. 
Material and methods. Bacteriological examination for Chlamydia trachomatis was performed in a total of 596 
patients over 18 years of age. Material for the study were urethral swabs (n = 596), age of examined group was 18–97 
years, including 331 women and 265 men. Chlamydial infections diagnostic method was direct immunofluorescence 
(DIF) test of the Pathfinder® Chlamydia trachomatis Direct Specimen, Biorad.
Results. A total of 596 (331 women and 265 men) studied patients with urinary symptoms were tested and positive result 
for Chlamydia trachomatis was found in 74 (12.4%) patients including 24/331 (7.3%) women and 50/265 (18.8%) men.
Conclusions. Chlamydial infection of urinary tract is more common in men than in women. The clinical group, which 
had the highest proportions of infected patients were those diagnosed with pollakiuria and chronic inflammation of 
the prostate.
Key words: Chlamydia trachomatis, urethra, IF.
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Wykrywanie antygenów Chlamydia trachomatis  
w wymazach z cewki moczowej i szyjki macicy  
u dorosłych

Detection of Chlamydia trachomatis antigens  
in swabs from the urethra and cervix in adults
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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

I. Choroszy-Król i wsp. Wykrywanie antygenów 
Chlamydia trachomatis  
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I. Choroszy-Król i wsp. � Wykrywanie antygenów Chlamydia trachomatis w wymazach z cewki moczowej i szyjki macicy

u kobiet i mężczyzn w województwie dolnośląskim 
w 2009 r. 

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w Pracowni Dia-
gnostyki Chlamydii Zakładu Nauk Podstawowych 
Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2009 r. 
Badaniu w kierunku Chlamydia trachomatis pod-
dano 596 pacjentów (w tym 331 kobiet i 265 
mężczyzn) skierowanych z rozpoznaniem urethritis 
przez lekarzy z różnych szpitali klinicznych oraz 
zespołów opieki zdrowotnej miasta Wrocławia 
i województwa dolnośląskiego. Wiek grupy ba-
danej objął przedział wiekowy od 18 do 97 lat. 
Wymazy zostały pobrane przed rozpoczęciem 
antybiotykoterapii. Materiał z cewki moczowej 
pobrano za pomocą sterylnych, cienkich wacików 
jednorazowego użytku z głębokości 1,5–2 cm. 
Czynności tej dokonywał lekarz lub personel me-
dyczny w sposób umożliwiający pobranie komórek 
nabłonka.

Do diagnostyki zakażeń chlamydialnych została 
użyta metoda immunofluorescencji bezpośredniej 
(DIF) za pomocą testu Pathfinder® Chlamydia tra-
chomatis Direct Specimen, firmy BioRad.

Wyniki

Na ogólną liczbę 596 badanych pacjentów 
(331 kobiet i 265 mężczyzn) z objawami ze strony 
układu moczowo-płciowego dodatni wynik w kie-
runku Chlamydia trachomatis stwierdzono u 74 
chorych (12,4%). W badanej grupie kobiet wyniki 
dodatnie stwierdzono u 24 spośród 331 badanych 
(7,3%); u mężczyzn częstość występowania anty-
genu chlamydii wykazano u 50 spośród 265 bada-
nych (18,8%). Z przedstawionych danych wynika, 
że chlamydialne zakażenie układu moczowego 
częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet (tab. 
1, ryc. 1)

Częstość wykrywania u pacjentów antygenu 
Chlamydia trachomatis w zależności od rozpo-

znania ilustruje tabela 2. Spośród 596 badanych 
pacjentów u 74 (12,4%) stwierdzono wynik do-
datni. Najwyższą częstość zakażeń tym patogenem 
obserwuje się u pacjentów z częstomoczem – u 19 
spośród 100 (19,0%), nieco niższą u mężczyzn 
z przewlekłym zapaleniem prostaty – u 2 spośród 
11 (18,2 %), następnie z zapaleniem cewki mo-
czowej – u 34 spośród 250 (13,6%), a najniższą 
u kobiet z zapaleniem szyjki macicy – u 3 spośród 
79 (3,8%) badanych.

Dyskusja

Wzrost liczby zakażeń Chlamydia trachoma-
tis obserwowany w ostatnich latach spowodował 
znaczne zainteresowanie tym patogenem wśród 
lekarzy specjalistów, co miało wpływ na częstość 
przeprowadzania badań w jego kierunku. Szcze-
gólną uwagę zwrócono na rolę Chlamydia tracho-
matis w zakażeniach układu moczowo-płciowego. 

Ruczkowska i Choroszy-Król w badaniach la-
boratoryjnych przeprowadzonych w kierunku 
Chlamydia trachomatis za pomocą techniki DIF 
stwierdziły dodatnie wyniki u 234 osób dorosłych 
(29,4%) spośród 814 badanych z klinicznymi ob-
jawami zapalenia cewki moczowej i/lub szyjki 
macicy [4].

Sakem i wsp. za pomocą metody PCR prze-
prowadzili badanie w kierunku Chlamydia tracho-
matis wśród 9245 pacjentów [5]. Dodatnie wyniki 
stwierdzili u 318 na 8009 kobiet (3,9%) oraz u 72 
na 1236 mężczyzn (5,8%). Otrzymanych wyników 
nie weryfikowano jednak metodą DIF.

Lubos-Basińska i wsp. stosując metodę DIF 
zbadały 350 pacjentów ze schorzeniem układu 

Tabela 1. Częstość występowania antygenu 
Chlamydia trachomatis u pacjentów z objawami  
ze strony układu moczowego badanych techniką 
IF bezpośredniej

Płeć Liczba
badanych

Wyniki
dodatnie

Odsetek
zakażonych
(%)

Kobiety 331 24 7,3 

Mężczyźni 265 50 18,7 

Ogółem 596 74 12,4 

4,0% 8,4%

87,6%

kobiety - Ag (+)

mężczyżni - Ag (+)

pacjenci niezakażeni- Ag (-)

Ryc. 1. Częstość występowania antygenu Chlamydia 
trachomatis u pacjentów z objawami ze strony układu 
moczowego badanych techniką IF bezpośredniej
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moczowo-płciowego. Częstość występowania an-
tygenu Chlamydia trachomatis w cewce moczowej 
wynosiła 25,1%. Statystycznie częściej zakażenie 
obserwowano u osób z obciążającym wywiadem 
dotyczącym chorób układu moczowego, a także 
u kobiet z obciążającym wywiadem ginekologicz-
no-położniczym [6]. Pacjentom wykonano również 
badanie ogólne moczu oraz poproszono o wypeł-
nienie ankiety dotyczącej: wieku, płci, wykształ-
cenia, a także aktywności seksualnej. Zakażenie 
chlamydiami częściej wykrywano u mężczyzn: 
w przedziale wiekowym 36–55 lat, aktywnych sek-
sualnie, u osób ze stwierdzoną leukocyturią w ba-
daniu ogólnym moczu [7]. W podsumowaniu warto 
zwrócić uwagę, że od ponad 10 lat obserwuje się 
stały spadek zakażeń wywołanych przez Chlamy-
dia trachomatis w grupie pacjentów z zakażeniem 
układu moczowo-płciowego: z 27,4% w 2000 r. do 
11,8% w 2009 r. Ma to prawdopodobnie związek 
z łatwym dostępem do badań oraz większą świado-
mością społeczną (zarówno wśród pacjentów, jak 
i lekarzy, którzy posiadając odpowiednią wiedzę 

częściej kierują pacjentów na badania w tym kie-
runku, a ponadto ściśle przestrzegają zasady lecze-
nia partnerów seksualnych, co w efekcie skutkuje 
spadkiem liczby zakażonych). 

Wnioski

1.  W porównaniu do lat ubiegłych zwraca uwagę 
niski odsetek zakażeń ogółu badanych (11,8%) 
w kierunku Chlamydia trachomatis.

2.  Chlamydialne zakażenie układu moczowego 
częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. 
Grupą kliniczną, w której stwierdzono najwyż-
sze odsetki zakażonych, są chorzy z rozpozna-
niem częstomoczu i przewlekłego zapalenia 
prostaty.

3. Chlamydie najczęściej stwierdzano w grupie 
pacjentów w wieku poprodukcyjnym, co za-
przecza dotychczasowym przekonaniom, że 
zakażenia te występują najczęściej u pacjentów 
aktywnych seksualnie.

Tabela 2. Częstość wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis u pacjentów z zakażeniem układu moczowo- 
-płciowego w zależności od rozpoznania

Rozpoznanie Liczba badanych Wyniki dodatnie Odsetek zakażonych (%)

Zapalenie cewki moczowej 250 34 13,6

Częstomocz 100 19 19,0

Zapalenie szyjki macicy 79 3 3,8

Zapalenie pęcherza 46 3 6,5

Ból w podbrzuszu 29 2 6,9

Zapalenie najądrzy 26 2 7,7

Zatrzymanie moczu 11 1 9,1

Przewlekłe zapalenie prostaty 11 2 18,2

PID 8 0 0,0

Inne* 20 8 22,2

Razem 596 74 12,4

*Inne: krwiomocz, nietrzymanie moczu, leukocyturia, kamica nerkowa, zły wynik moczu, zły wynik cytologii.
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