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Xλαμύδια

ΤΑΞΗ: Chlamydiales ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Chlamydiaceae
1. C. psittaci (ψιττάκωση-ζωονόσος)
2. C. pneumoniae (αναπνευστικές λοιμώξεις, πιθανή στεφανιαία νόσος)
3. C. trachomatis:

• A, B, Ba, C (Τράχωμα)
•  Β, D, E, F, G, H, I, J, K (NGU, επιδιδυμίτιδα, πρωκτίτιδα, σαλπιγγίτιδα, 

πνευμονία σε νεογνά)
• L1,L2,L3 (LGV)

Τα xλαμύδια εμπλέκονται σε:

•  Aθηρωματική πλάκα–καρδιαγγειακή νόσο
•  Ωτίτιδα
•  Άσθμα, XAΠ, πνευμονική κυστική ίνωση
•  Σαρκοείδωση
•  Οζώδες ερύθημα
•  Reiter
•  Σάρκωμα Kaposi (συμπαράγων)
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C. trachomatis
Trachoma
Inclusion conjuctivitis
Proctitis
Nongonococcal urethritis
Salpingitis
Convicitis
Lymphogranuloma

venereum
(inguinal lymph nodes)

Genitals

C. psittaci
C. pneumoniae

Upper respiratory infection
Bronchitis
Pneumonia

Κύκλος ζωής

•  Διαφέρει από όλων των άλλων μικροοργανισμών, γιατί περιλαμβάνει δύο 
μορφολογικούς τύπους: έναν προσαρμοσμένο στο εξωκυττάριο και έναν για 
το ενδοκυττάριο περιβάλλον

•  Είναι υποχρεωτικώς ενδοκυττάρια παράσιτα
•  Στερούνται της ικανότητας σύνθεσης υψηλής ενέργειας συστατικών
•  Δεν καλλιεργούνται σε τεχνητά μέσα
•  Δεν έχουν σύστημα μεταφοράς ηλεκτρονίων
•  Δεν έχουν κυτοχρώματα
•  Δεν μπορούν να συνθέσουν ATP ή GTP
•  Εξαρτώνται από το κύτταρο ξενιστή για τον εφοδιασμό τους με ATP, αμινοξέα 

κ.λπ. και απαραίτητα συστατικά (J.Moulder: «ενεργειακά παράσιτα»)
•  Προσκόλληση του μολυσματικού σωματιδίου (Elementary Body, EB) στο 

κύτταρο-στόχος, μέσω ειδικών υποδοχέων
•  Είσοδος μέσω “receptor mediated” ενδοκύττωσης
•  Το ΕΒ είναι ανθεκτικό στο εξωκυττάριο περιβάλλον, αλλά όχι μεταβολικά 

ενεργό. Έτσι, σε 6-8 ώρες μεταβάλλεται σε Reticular Body (RB)
•  Το RB συνθέτει RNA, DNA και πρωτεΐνες (με τη «βοήθεια» του ξενιστή)
•  Το RB αναδιπλασιάζεται 8-24 ώρες μετά την είσοδο στο κύτταρο: αυτό είναι 

το στάδιο της πλέον έντονης μεταβολικής δραστηριότητας
•  Όλος ο κύκλος εξελίσσεται μέσα στο φαγόσωμα, το οποίο διαστέλλεται 

σημαντικά. Η φαγολυσοσωματική σύντηξη αναστέλλεται από το χλαμύδιο, 
μέσω ειδικού επιφανειακού αντιγόνου

•  48-72 ώρες μετά την είσοδο στο κύτταρο: απελευθέρωση νέων ΕΒ και λύση 
του κυττάρου
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Κύκλος ζωής
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Δομή χλαμυδίων

 Το ΕΒ είναι:
•  συμπαγές
•  σταθερό στο εξωκυττάριο περιβάλλον
•  μεταδοτικό (cell-to-cell και host-to-host)

Το RB είναι:
•  μεταβολικώς ενεργό
•  μη μεταδοτικό
•  μη βιώσιμο εκτός κυττάρου
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Η ανοσολογική απάντηση στα χλαμύδια  
προστατεύει από αναμολύνσεις;

•  ΟΧΙ: μόνο περιορισμένη και προσωρινή προστασία και μόνο έναντι του 
ίδιου serovar

Mπορεί οι κλινικές εκδηλώσεις  
να είναι αποτέλεσμα επαγόμενης αυτοανοσίας;

Ίσως.  Όμως: 
•  Οι περισσότερες εκδηλώσεις είναι αποτέλεσμα επιβραδυνόμενης υπερευ-

αισθησίας έναντι ειδικών χλαμυδιακών πρωτεϊνών (Heat-Shock-Proteins, 
HSP)

•  Οι HSP των χλαμυδίων μοιράζονται κοινές αντιγονικές θέσεις με τις HSP 
των μυκοβακτηριδίων, του E. coli κ.λπ.

•  Στις περισσότερες περιπτώσεις λοιμώξεων από χλαμύδια, μόνο ένα μικρό 
ποσοστό ευπαθών κυττάρων βρίσκεται μολυνθέν

•  Κάθε κύτταρο-ξενιστής απελευθερώνει εκατοντάδες νέα μικρόβια, αλλά 
λίγα γειτονικά κύτταρα προσβάλλονται

Άρα:
•  Οι μηχανισμοί ελέγχου (κυρίως: IFNγ) περιoρίζουν τη μολυσματικότητα 

(low level, χρονία ενεργός λοίμωξη)
•  Aυτή η low level χρονία ενεργός λοίμωξη μπορεί να παράγει υψηλές 

ποσότητες HSP
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Χαρακτηριστικά των χλαμυδίων

Τα χλαμύδια:
•  είναι υποχρεωτικώς ενδοκυττάρια παράσιτα
•  ο αναπαραγωγικός τους κύκλος κλείνει με τον θάνατο του κυττάρου ξενι-

στή
Άρα:
•  είναι πάντοτε παθογόνα (όχι φυσιολογική χλωρίδα)
•  προκαλούν πάντοτε ενός βαθμού κυτταρική καταστροφή
•  ΟΜΩΣ, όχι πάντοτε κλινικώς εμφανής λοίμωξη

Ομοιότητες χλαμυδιακής-γονοκοκκικής λοίμωξης

•  Προσβάλλουν κυλινδρικό ή μεταβατικό επιθήλιο  επέκταση σε επιδιδυ-
μίδα, ενδοτράχηλο, ενδομήτριο, σάλπιγγα, περιτόναιο, ορθό

•  Σπάνια συστηματικά συμπτώματα
•  Η διαφορική διάγνωση είναι συχνά δυσχερής
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Ιοί και άλλα ενδοκυττάρια παράσιτα (ΕΠ):  
δράση στο ανθρώπινο κύτταρο

Ένα κύτταρο ως προς ένα ΕΠ μπορεί να είναι:
•  “Permissive”: επιτρέπει πλήρη αναπαραγωγή ενός ΕΠ
•  “Νοn-Permissive”: στερείται ή δεν εκφράζει παράγοντες απαραίτητους για την 

πλήρη αναπαραγωγή του ΕΠ
•  “Semi-Permissive”: επιτρέπει περιορισμένη αναπαραγωγή του ΕΠ
•  Λυτική (LYTIC) λοίμωξη: Το ΕΠ αναπαράγεται μαζικά, το κύτταρο πεθαίνει («λύεται») 

λόγω νέκρωσης, επαγωγής της απόπτωσης, σχηματισμού συγκυτίων κ.λπ.
•  Λανθάνουσα (LATENT) λοίμωξη: δεν υφίσταται αναπαραγωγή του ΕΠ (ερπητοϊοί 

σε non-  ή semi-  permissive κύτταρα)
•  Επίμονη (PERSISTENT) λοίμωξη («χρονία εμμένουσα»): το μολυσμένο κύτταρο 

ζει και συνεχίζει τις δραστηριότητές του, παράγοντας νέα ΕΠ
•  Χρόνια (CHRONIC) λοίμωξη («χρονία ενεργός»): Εγκαθίσταται μεν λυτική λοί-

μωξη, αλλά πολλά δυνητικά ευπαθή κύτταρα διαφεύγουν από τη λοίμωξη σε 
οποιαδήποτε στιγμή. Η λοίμωξη δεν σταματά και η συνεχής εμφάνιση ευπαθών 
κυττάρων οδηγεί σε συνεχή αναπαραγωγή ενεργού ΕΠ (Χλαμύδια, HIV)
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Κλινικές εκδηλώσεις

•  Μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα
•  Επιδιδυμίτιδα (το 70% των επιδιδυμίτιδων στους νέους άνδρες οφείλεται 

σε χλαμύδια)
•  Προστατίτιδα (αμφιλεγόμενο)
•  Πρωκτίτιδα (έκκριμα, πόνος, κνησμός, διάρροια, αιμορραγία–πιο ήπια από 

LGV)
•  Tραχηλίτιδα (mucopurulent cervicitis)
•  Ενδομητρίτιδα, σαλπιγγίτιδα, βαρθολινίτιδα
•  Reiter
•  Περι-ηπατίτιδα
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Κύκλος ζωής
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Επιδημιολογία

•  Η χλαμυδιακή λοίμωξη είναι ΣΜΝ (μεταδίδεται με οποιοδήποτε είδος 
επαφής)

•  WHO: 89 εκατ. νέες μολύνσεις το 1995
•  Η.Π.Α.: 2,8 εκατ./έτος
•  Η πλειονότητα=γυναίκες, το 20-40%  PID και από αυτές οι 100.000  

στειρότητα
•  Σουηδία: μείωση χλαμυδιακών λοιμώξεων >50% σε 7 χρόνια: 28.200  

(1987)  13.600 (1994)
•  Το 70%: ασυμπτωματικοί
•  Το 45% των γυναικών-συντρόφων ασθενών με χλαμυδιακή ουρηθρίτι-

δα=θετικές για χλαμύδια (με PCR: το 70%)
•  Γονόρροια: το ποσοστό των θετικών γυναικών-συντρόφων=64-80%

ΓΕΝΙΚΩΣ: η χλαμυδιακή ουρηθρίτιδα είναι συχνότερη στους ετεροφυλόφι-
λους

Αντιμετώπιση ουρηθρίτιδας

 Πρώτη επιλογή
•  Azithromycin 1 gr po εφάπαξ
•  Doxycycline 100 mgx2 επί 7 ημέρες
 Εναλλακτικά
•  Erythromycin 500 mgx4 επί 7 ημέρες
•  Ofloxacin 300 mgx2 επί 7 ημέρες (200 mg)
•  Levofloxacin 500 mgx1 επί 7 ημέρες
•  Clarithromycin 250 mgx2 επί 7 ημέρες
•  Roxithromycin 150 mgx2 επί 7 ημέρες
•  Αmoxicillin 500 mgx3 επί 7 ημέρες (έγκυες)
Με την έναρξη της θεραπείας
•  Σεξουαλική αποχή επί 7 ημέρες (ολοκλήρωση 7ήμερης θεραπείας ή 7 

ημέρες μετά την εφάπαξ θεραπεία)
Ερωτικοί σύντροφοι
•  Θεραπεία όλων των συντρόφων κατά τις προηγούμενες 60 ημέρες

Δεδομένα από Γαλλία και ΑγγλίαΑφροδίσιο Λεμφοκοκκίωμα- 
Lymphogranuloma venereum (LGV)

•  Lymphopathia venerea
•  Tropical bubo
•  Climatic bubo
•  Poradenitis inguinales
•  Lymphogranuloma inguinale
•  Durand-Nicolas-Favre disease
•  Αίτιο: Chlamydia trachomatis, serovars L1, L2, L3
•  Μετάδοση: σεξουαλική επαφή. Σπάνια, απλή σωματική επαφή, αντικείμενα, 

εργατικά ατυχήματα - αναπνευστικό
•  Είσοδος μικροβίου: λύσεις συνεχείας δέρματος, μέσω του επιθηλίου των 

βλενογόννων  λεμφαγγεία  πολλαπλασιασμός στα μονοκύτταρα των 
επιχώριων λεμφαδένων
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Γαλλία

Αγγλία

Δεδομένα από Σουηδία, Αγγλία και Ουαλία, Φιλανδία,  
Δανία, Η.Π.Α. και Γερμανία
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Germany

Πρώτο στάδιο: έλκος

•  3-21 ημέρες
•  Συνήθως: στο 1/3 των ανδρών, σπάνια στις γυναίκες
•  Επώδυνη βλατίδα ή διάβρωση ή έλκωση ή βλάβες σαν απλός έρπητας
•  Συνήθως: βάλανος, ακροποσθία, βαλανοποσθική αύλακα, χαλινός, 

ουρήθρα, όσχεο, οπίσθιο τοίχωμα κόλπου, οπίσθιο χείλος τραχήλου, 
αιδοίο, στόμα, χείλη

•  Λεμφαγγειίτιδα (“cord like”)  διόγκωση επιχωρίων λεμφαδένων
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Δεύτερο στάδιο: έλκος

•  10-30 ημέρες (μέχρι και >6 μήνες)
•  Επώδυνη βουβωνική λεμφαδενοπάθεια και συστηματικά συμπτώματα 

(πυρετός, φρίκια, κακουχία, κεφαλαλγία, ναυτία, έμετος, αρθραλγίες)
•  Λεμφαδένες: περιεδρικοί ή πυελικοί, όταν το πρωτοπαθές έλκος ήταν στο 

οπίσθιο τοίχωμα του κόλπου ή στον πρωκτό–υπογνάθιοι και τραχηλικοί, 
όταν το πρωτοπαθές έλκος ήταν στο στόμα

•  Στην κλασική βουβωνική λεμφαδενίτιδα των ετερόφυλων, το block των 
βουβωνικών-μηριαίων λεμφαδένων χωρίζει μία εγκάρσια αυλάκωση 
(«Πουπάρτειος» σύνδεσμος–Poupart) (20%)

•  Οίδημα και ερύθημα του υπερκείμενου δέρματος
•  Σταδιακά, σύμφυση των αδένων και σχηματισμός αποστημάτων
•  Τα αποστήματα συχνά (2/3) απορροφώνται. Άλλοτε (1/3) ρήγνυνται. 

Μετά τη ρήξη ο πόνος υποχωρεί, ενώ η πυόρροια μπορεί να συνεχίσει 
επί εβδομάδες και μήνες

•  Συνοδές Δερματικές Εκδηλώσεις: πολύμορφο ερύθημα, οζώδες ερύθημα 
(10%), κνίδωση, ευλογιοειδές εξάνθημα

Τρίτο στάδιο: πρωκτοκολίτιδα

•  Πρωκτοκολίτιδα=υπερπλασία διάμεσου και περιπρωκτικού λεμφικού 
ιστού

•  «Λεμφορροϊδες»: σχηματισμοί προερχόμενοι από απόφραξη λεμφαγγεί-
ων–αποτελούνται από κιρσοειδώς διευρυσμένα λεμφαγγεία και περιλεμ-
φαγγειακή φλεγμονή

•  Διόγκωση λεμφαδένων εντέρου–στενώσεις εντέρου (2-5 cm από τον 
δακτύλιο)

•  Φλεγμονή: περιεδρικά αποστήματα και συρίγγια, ισχιοεδρικά αποστήματα, 
αιδοιοπρωκτικά συρίγγια, στενώσεις

•  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: κνησμός δακτυλίου, πυώδες ή πυο-αιματηρό πρωκτικό 
έκκριμα, πόνος, τεινεσμός, δυσκοιλιότητα, πυρετοί, απώλεια βάρους

•  Σταδιακά: ινώσεις και κοκκιώματα. Άνδρες  ελεφαντίαση οσχέου,  
γυναίκες  χρόνια κοκκιωματώδης υπερπλασία αιδοίου

Θεραπεία

Προτιμώμενη θεραπεία
•  Doxycycline 100 mgx2 p.o. επί 21 ημέρες
 Εναλλακτικά
•  Erythromycin base 500 mgx4 p.o. επί 21 ημέρες
•  Azithromycin 1gr μία φορά την εβδομάδα p.o. επί 3 εβδομάδες

Ιστορία

•  Τράχωμα: περιγραφή σε αιγυπτιακούς παπύρους
•  LGV: πρώτη περιγραφή John Hunter (18ος αι.)
•  1907: Halberstaedter και Prowazek: περιγραφή μετάδοσης και μικροσκό-

πιο (υλικό από ουραγκοτάγκο που ενοφθάλμισαν υλικό από ανθρώπινο 
τράχωμα)

•  Αρχικά: σύγχυση με πρωτόζωα
•  Απομόνωση: 1929 από ασθενείς με ψιττάκωση, 1930 από ασθενείς με 

LGV

Έλκος Δευτέρου Σταδίου
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