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Γενικά χαρακτηριστικά  
των χλαμυδίων

•  Υποχρεωτικά ενδοκυττάρια Gram-αρνητικά βακτήρια
•  Δύο έμβιες μορφές-στοιχειώδη και δικτυωτά σωματίδια
•  Στερούνται πεπτιδογλυκάνης
•  Κοινή αντιγονική ομάδα (λιποπολυσακχαρίδια)
•  Τάση για επίμονες λοιμώξεις
•   Συμμετοχή του ανοσολογικού μηχανισμού στην επέκταση των λοιμώξεων

Παλιά ταξινόμηση χλαμυδίων

Τάξη: Chlamydiales
Οικογένεια: Chlamydiaceae
Γένος: Chlamydia
Είδη: • Chlamydia pneumoniae
 • Chlamydia psittaci
 • Chlamydia trachomatis
 • Chlamydia pecorum

Νέα ταξινόμηση των χλαμυδίων

Τα μέλη της τάξης Chlamydiales τοποθετήθηκαν σε τέσσερις οικογένειες σύμ-

φωνα με τη νέα ταξινόμηση (Everett KDE και συν. 1999):

• Οικογένεια Chlamydiaceae

• Οικογένεια Simkaniaceae

• Οικογένεια Parachlamydiaceae

• Οικογένεια Waddliaceae

Τα γένη της Οικογένειας Chlamydiaceae

Το γένος Chlamydia: • C. trachomatis

Το γένος Chlamydophila: • C. pneumoniae
 • C. psittaci
 • C. pecorum
 • C. caviae
 • C. felis
 • C. Abortus
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Χλαμυδιακές λοιμώξεις
ΕΛΕΝΗ ΠαΠαδογΕωργακΗ

Βιοπαθολόγος, Νοσοκομείο «α. Συγγρός»

Τα μέλη του γένους chlamydia

• Τα Chlamydia trachomatis ορότυποι A,B,B1,C-αίτιο του τραχώματος
•   Τα Chlamydia trachomatis ορότυποι D έως K-αίτιο λοιμώξεων του ουρο-

ποιογεννητικού συστήματος
•  Τα Chlamydia trachomatis ορότυποι L1,L2,L3-αίτιο του αφροδίσιου λεμφο-

κοκκιώματος

Τα μέλη του γένους Chlamydophila

•  Τα Chlamydia pneumoniae αίτιο οξείας πνευμονικής λοίμωξης στον 
άνθρωπο

• Τα Chlamydia psittaci αίτιο της ψιττάκωσης στον άνθρωπο και τα πτηνά

Δομικά χαρακτηριστικά των χλαμυδίων

•   Στην επιφάνεια του κυτταρικού τοιχώματος υπάρχουν αντιγόνα ειδικά του 
γένους αλλά και του είδους

•  Το λιποπολυσακχαριδικό αντιγόνο (LPS) είναι κοινό για τα είδη που ανή-
κουν στο ίδιο γένος και είναι ανάλογο του αντιγόνου LPS που βρίσκεται 
στο τοίχωμα ορισμένων Gram-αρνητικών βακτηριδίων

•  Η κύρια πρωτεΐνη της εξωτερικής μεμβράνης (40-kDa), η MOMP (Major 
Outer Membrane Protein), κωδικοποιείται από το γονίδιο ompA και είναι 
εκείνο το αντιγόνο που διαφοροποιεί τα διάφορα είδη (Zhong GM και 
συν. 1990)

•  Αποτελείται από πέντε σταθερές περιοχές (domain) και τέσσερις μεταβαλ-
λόμενες (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV) που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων ειδών 
των χλαμυδίων (Yuan Y και συν. 1989)

•  Στη μεταβαλλόμενη περιοχή IV του αντιγόνου MOMP υπάρχει ένας επίτο-
πος ειδικός του είδους για όλα τα Chlamydia trachomatis (Toye B και συν. 
1990). Η περαιτέρω υποδιαίρεση των Chlamydia trachomatis σε οροτύ-
πους στηρίζεται σε μεταβολές στις μεταβαλλόμενες περιοχές του MOMP 
(Stephens RS και συν. 1988)

Παθογένεια των λοιμώξεων

Ο κύκλος ανάπτυξης των χλαμυδίων εξελίσσεται ως εξής:
1.  εξωκυττάρια μεταβολικά αδρανής μορφή των στοιχειωδών σωματιδίων
2. προσκόλληση των στοιχειωδών σωματιδίων στα κύτταρα ξενιστές
3. είσοδος εντός του κυττάρου με ενδοκυττάρωση
4.  ενδοκυττάρια επιβίωση μέσω της αναστολής της φαγολυσοσωματικής τήξης
5.  έναρξη ωρίμανσης των στοιχειωδών σωματιδίων και μετασχηματισμός σε 

μεταβολικά ενεργά δικτυωτά σωμάτια
6. διαφοροποίηση των παλαιών δικτυωτών σωματίων σε νέα στοιχειώδη
7.  απελευθέρωση των νέων στοιχειωδών σωματιδίων με εξωκυττάρωση (Ward 

ME 1988, Saikku)
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Χαρακτηριστικά των Chlamydia trachomatis

•  Τα C. trachomatis περιέχουν ένα 7.5-kbp κρυπτικό πλασμίδιο που βρίσκεται 
περίπου σε 10 αντίγραφα σε κάθε μικροοργανισμό (Sriprakash KS και συν. 
1987)

•  Όλοι οι ορότυποι ενός είδους έχουν το ίδιο πλασμίδιο, το οποίο είναι δια-
φορετικό από εκείνο άλλων ειδών χλαμυδίων. Παρόλο που αυτό το πλα-
σμίδιο φαίνεται να συμμετέχει στην αναπαραγωγή DNA, είναι δυνατόν να 
καλλιεργηθούν διάφορα στελέχη χωρίς πλασμίδιο (Fahr MJ και συν. 1992). 
Επομένως, αν αυτό χρησιμοποιηθεί σαν στόχος για τη γενετική αναζήτηση 
των χλαμυδίων, πιθανόν η λοίμωξη από τέτοια στελέχη να μην είναι δυνατόν 
να ανευρεθεί

•  Πρόσφατα ανιχνεύτηκαν χλαμύδια που περιέχουν, από μετάλλαξη, διαφορε-
τική αλληλουχία νουκλεοτιδίων (377 bp deletion) μέσα στο κρυπτικό DNA 
πλασμίδιο των C. trachomatis (Ripa T, Nilson PA 2006, Eurosurveillance)

Κυτταροκαλλιέργεια

•  Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ήταν η κύρια μέθοδος για τη διά-
γνωση της χλαμυδιακής λοίμωξης

•  Τα χλαμύδια καλλιεργούνται στον λεκιθικό σάκο των εμβρύων όρνιθας και 
σε καλλιέργειες κυττάρων McCoy

•  Η ευαισθησία της μεθόδου εξαρτάται από την ποιότητα των κλινικών δειγ-
μάτων και την επιβίωση των C. trachomatis κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
(4–8°C σε 24h)

Ανοσοενζυμική μέθοδος

•  Χρησιμοποιεί πολυκλωνικό αντίσωμα έναντι του LPS λιποπολυσακχαρι-
δικού αντιγόνου

•  Είναι η πρώτη μέθοδος στη διαγνωστική μεθοδολογία της λοίμωξης, η 
οποία έκανε εφικτό σε σύντομο χρόνο τον έλεγχο μεγάλων πληθυσμιακών 
ομάδων, όπως εγκύων, σεξουαλικών συντρόφων νοσούντων, νεαρών 
εφήβων

•  Δίνει ψευδώς θετικές αντιδράσεις επί συνύπαρξης στο δείγμα συνήθως 
Gram-αρνητικών βακτηριδίων, τα οποία προσκολλώνται αντί για τα χλα-
μύδια στην Fc περιοχή του αντισώματος

•  Οι ταχείες μέθοδοι τελικού σημείου–point of care (POC)–βοήθησαν στον 
ευρύ έλεγχο STD κλινικών αλλά, όπως και οι συμβατικές ανοσοενζυμικές 
μέθοδοι, έχουν χαμηλή ευαισθησία (65–85%)
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Εργαστηριακές μέθοδοι  
για τη διάγνωση χλαμυδιακής λοίμωξης

•  Το δείγμα προς εξέταση θα πρέπει να περιέχει επιθηλιακά κύτταρα του 
ξενιστή, όπου υπάρχουν τα υποχρεωτικά ενδοκυττάρια χλαμύδια
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1. Κυτταρολογική εξέταση
2. Κυτταροκαλλιέργεια
3. Ανοσοενζυμική μέθοδος

4. Άμεσος ανοσοφθορισμός
5. Ορολογικές μέθοδοι
6. Μοριακές τεχνικές

Άμεσος ανοσοφθορισμός

•   Χρησιμοποιούνται μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της ειδικής ΟΜΡ1 πρωτεΐνης 
συνδεδεμένα με φλουορεσκείνη (FITC). Ανιχνεύει (ΕΒ) στοιχειώδη σωμάτια 
στα επιθηλιακά κύτταρα επιπεφυκότος και γεννητικών δειγμάτων

•   Ευαισθησία 80% και ειδικότητα 98-99%
•   Δυνατή η εκτίμηση της ποιότητας του δείγματος
•   Απαιτεί εμπειρία και είναι αδύνατον να εφαρμοστεί σε μεγάλες πληθυσμι-

ακές ομάδες
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Ορολογικές μέθοδοι

Η αναζήτηση αντισωμάτων στον ορό του ασθενούς μπορεί να γίνει με:
•   τη σύνδεση του συμπληρώματος
•   τον μικροανοσοφθορισμό
•   την ανοσοενζυμική μέθοδο
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Μικροανοσοφθορισμός

•   Ο μικροανοσοφθορισμός αποτελεί τον κύριο τρόπο διάγνωσης του αφροδί-
σιου λεμφοκοκκιώματος

•   Τίτλοι IgM αντισωμάτων≥1:32 και IgG αντισωμάτων≥1:2000 προσδιορίζουν 
τη διάγνωση

•   Στις λοιμώξεις όμως του ουροποιογεννητικού συστήματος, οι ανευρισκόμενοι 
τίτλοι με τη μέθοδο αυτή δεν είναι διαγνωστικοί, λόγω των συχνών αναμο-
λύνσεων των πασχόντων, αλλά και των χρόνιων μορφών της λοίμωξης
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Μοριακές μέθοδοι

•   Οι μοριακές μέθοδοι στηρίζονται στην ενίσχυση και τον πολλαπλασιασμό 
του νουκλεϊκού οξέος των χλαμυδίων

•   Θεωρούνται περισσότερο ευαίσθητες από την κυτταροκαλλιέργεια, την 
κλασική μέθοδο αναφοράς

•   Προσοχή στις επιμολύνσεις!!!
•   Μέθοδοι που στοχεύουν στην αναζήτηση rRNA των χλαμυδίων
•   Μέθοδοι που στοχεύουν στην  ενίσχυση του DNA των χλαμυδίων–Nucleic 

Acid Amplification Tests–NAAT’s
•   Και οι δύο μπορούν από το ίδιο δείγμα να αναζητήσουν και την Neisseria 

gonorrhoeae
•   DNA probe assay: •   Pace 2 assay
 •   Hybrid Capture 2 assay

•   NAAT’s: •   LCR assay
 •   COBAS Amplicor
 •   COBAS Taqman
 •   APTIMA
 •   Probe tec

•   Αναπτυγμένη στο εργαστήριο PCR
•   Αναπτυγμένη στο εργαστήριο εμφωλεάζουσα-Nested-PCR
•   Η πλειοψηφία των αναπτυσσομένων στο εργαστήριο PCR για την ανίχνευση 

των C. trachomatis σε κλινικά δείγματα έχουν ως στόχο τον προσδιορισμό 
μίας αλληλουχίας περίπου 207 νουκλεοτιδίων στο κρυπτικό DNA πλασμίδιο 
των C. trachomatis (Peterson EM και συν. 1988)

•   Στην εμφωλεάζουσα PCR επαναλαμβάνεται η αντίδραση με πρότυπο DNA, 
ένα μικρό ποσό (10μl) του μεγεθυσμένου προϊόντος PCR, χρησιμοποιώντας 
όμως μία αφετηρία ή καινούριο ζεύγος αφετηριών, που αντιστοιχούν σε 
αλληλουχίες πλησιέστερα στην ειδική αλληλουχία-στόχο

•   Θεωρητικά, η PCR μπορεί να ανιχνεύσει την αλληλουχία ενός γονιδίου 
που υπάρχει σε ένα αντίγραφο, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο πάντα σε 
κλινικό δείγμα
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Επιλογή διαγνωστικής μεθόδου

Εξαρτάται από:
•  τον υπό μελέτη πληθυσμό
•  το χώρο π.χ. νοσοκομείο, σχολείο, στρατός
•  το οικονομικό κόστος
•  την εργαστηριακή υποδομή
•  Η ευαισθησία και η ειδικότητα των σύγχρονων μοριακών διαγνωστικών 

για τη χλαμυδιακή λοίμωξη έχουν επιτρέψει τη χρήση των μη επεμβατικών 
δειγμάτων

Επιδημιολογία των χλαμυδιακών λοιμώξεων

•  Γεννητικού συστήματος
•  Η πιο συχνή σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη βακτηριακής αιτιολογίας
•  Συχνότητα στην Ε.Ε. 1-33% στις γυναίκες και 10-20% στους άνδρες
•  Συχνά είναι ασυμπτωματική
•  Κύρια επιπλοκή η εν τω βάθει πυελική φλεγμονή
•  Συνυπάρχει με N. gonorrhoeae (20%)
•  Η Σουηδία είναι από τις πρώτες χώρες που, το 1988 ξεκίνησε τον έλεγχο, τη 

θεραπεία και την καταγραφή των χλαμυδιακών λοιμώξεων. Ο έλεγχος αφορά 
κυρίως σε γυναίκες 15-29 ετών, που απευθύνονται σε κέντρα αντισύλληψης ή 
καταφεύγουν σε διακοπή εγκυμοσύνης, και άνδρες που εμφανίζουν συμπτώ-
ματα, οι ίδιοι ή η σύντροφός τους (Low N 2004)

Είδος δειγμάτων για τη διάγνωση

•  Ενδοουρηθρικά δείγματα
•  Ενδοτραχηλικά δείγματα
•  Ούρα πρώτης πρωινής ούρησης

-  Πρώτα γίνεται η λήψη του ουρηθρικού δείγματος και μετά η λήψη των 
ούρων

-  Ο ασθενής να μην έχει ουρήσει τουλάχιστον τρεις ώρες
•  Κολπικό έκκριμα
•  Δέρμα πέους
•  Βλεννογόνος μικρών και μεγάλων χειλέων αιδοίου
•  Περιπρωκτικό δέρμα
•  Πρωκτικά δείγματα
•  Κολπικά ταμπόν
•  Υγρό κυτταρολογικής εξέτασης
 
Όλα τα μη επεμβατικά δείγματα μπορούν να ληφθούν και από τον ίδιο τον 
ασθενή
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Επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα

•  Από τον Οκτώβριο του 1998 έως το Μάιο του 2004, σε μελέτη που έγινε σε 
τέσσερα κέντρα στην Ελλάδα, συμμετείχαν 17.869 ασθενείς: 16.834 γυναίκες 
18-55 ετών και 1.035 άνδρες 18-65 ετών

•  Η συχνότητα των χλαμυδιακών λοιμώξεων σε συμπτωματικούς ασθενείς ήταν 
3,5% στις γυναίκες και 11,2% στους άνδρες

•  88% των ασθενών ήταν ηλικίας κάτω από 30 ετών
•  71% είχαν περισσότερους από έναν συντρόφους
•  91% είχαν νέο ερωτικό σύντροφο τον τελευταίο χρόνο 

Levidiotou S, Vrioni G, Papadogeorgaki H et al. 2005, Eur J Clin Microbiol Infect 
Dis, 24(3):207-13

Αποτελέσματα επιδημιολογικής μελέτης
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Ορότυπος Μη διαγνωσμένα Συνύπαρξη 
  με N. gonorrhoeae
    Όχι %
B 2 0 0%
D 7 4 57%
E 20 4 20%
F 8 3 37%
G 14 5 29%
Ja 8 8 100%
Σύνολο 59 23 40%

Serotype distribution and epidemiological 
investigation of Chlamydia trachomatis from male 

patients with acute urethritis

•  Theodore E. Pittaras1,2, Joseph Papaparaskevas2, Nicholas J. Legakis2, 
Athanassios Tsakris2, A. Katsambas3, Helen Papadogeorgakis1

1 Department of Microbiology, “Andreas Sygros” Hospital for Skin and 
Venereal Diseases, Athens, 

2Department of Microbiology, 
3 Department of Dermatology, Medical School, National and Kapodistrian 
University of Athens, Greece

•  24th Conference on Sexually Transmitted Infections and HIV/AIDS
    IUSTI EUROPE -  Milan, Italy, September, 2008
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Αποτελέσματα

•  Συνηθέστεροι ορότυποι οι E και G
•  Οι Ja και D συνυπάρχουν συχνότερα με λοιμώξεις οφειλόμενες σε N. 

gonorrhoeae (p=0.03)
•  Ασθενείς με Ja συνήθως έχουν περισσότερους σεξουαλικούς συντρόφους 

και προσέρχονται στο νοσοκομείο νωρίτερα (p=0.058)
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Επιδημιολογία του νέου στελέχους

•  Ευθύνεται για 10%-65% των λοιμώξεων στη Σουηδία
•  Υπάρχει σε μικρή έκταση στην Ιρλανδία, Νορβηγία και Δανία
•  Το ECDC και το ESSTI επιτηρεί τις λοιμώξεις στην Ευρώπη
•  Η εντόπιση της λοίμωξης απαιτεί εφαρμογή ειδικών NAAT’s (Περαιτέρω 

βελτίωση των μοριακών μεθόδων)

24



ΣΕΛΙΔΑ 34

Επιδημιολογία αφροδίσιου λεμφοκοκκιώματος  
και τραχώματος

Αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα
•  Οφείλεται στους οροτύπους L1, L2, L3 και ενδημεί στην Αφρική, Ν.Α. Ασία, Ν. 

Αμερική
•  Συχνότερο σε σεξουαλικά ενεργούς άνδρες 16-35 ετών
•  2003–5 μικρή επιδημία σε MSM στην Ολλανδία, Σουηδία, Βέλγιο με κλινικές 

εκδηλώσεις πρωκτίτιδας

Τράχωμα
•  Νόσος γνωστή από τον 5ο π.Χ. αιώνα στην Ελλάδα, τον 1ο π.Χ. στη Ρώμη
•  Έχει εξαφανιστεί σαν λοίμωξη από την Ευρώπη και τη Β. Αμερική, αλλά 

ενδημεί στην Αφρική, Ν.Α. Ασία, Ινδία
•  Παραμένει ως μία από τις κύριες αιτίες τύφλωσης στον κόσμο

Αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα

•  Συνυπάρχει συνήθως με ηπατίτιδα C και HIV-λοίμωξη
•  Ο ορολογικός έλεγχος (MIF) είναι ενδεικτικός για τη διάγνωση
•  Μοριακές μέθοδοι αναπτυσσόμενες στο εργαστήριο (in house NAAT’s), που 

στοχεύουν στην ενίσχυση του γονιδίου omp1, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για τη διάγνωση
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Τράχωμα

•  Χρόνια αμφοτερόπλευρη λοίμωξη του επιπεφυκότα και του κερατοει-
δούς-τύποι Α, Β, Βα, C

•  Διάστικτη κερατίτιδα με διάχυτη διήθηση και σχηματισμό νέων αιμο-
φόρων αγγείων

•  Βλάβες στο άνω βλέφαρο, των οποίων η επούλωση μπορεί να οδηγήσει 
σε εντρόπιο και εξέλκωση του κερατοειδούς

•  Μπορεί να επιπλεχθεί με μικροβιακή φλεγμονή και να προκληθεί ε-
ξέλκωση του κερατοειδούς. Ακολουθεί ουλοποίηση των εξελκώσεων 
με αποτέλεσμα παραμόρφωση του βλεφάρου, λόγω καταστροφής του 
ταρσού και τύφλωση, λόγω βλάβης του κερατοειδούς. Μεταδίδεται από 
τον πάσχοντα με άμεση ή έμμεση επαφή

•  Προσβάλλει κυρίως (50-70%) τα παιδιά προσχολικής ηλικίας–κύρια 
πηγή λοίμωξης

•  Η Π.Ο.Υ. με ειδικά προγράμματα έχει στόχο την εξαφάνιση του τραχώ-
ματος από τη γη μέχρι το 2020

•  Το πρόγραμμα SAFE αποσκοπεί στα εξής:

•  Surgery-χειρουργική αντιμετώπιση των βλαβών

•  Antibiotics-αντιβιοτική αγωγή

•  Face washing-πλύσιμο προσώπου

•  Environment–βελτίωση χώρου διαβίωσης
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 Συμπέρασμα

“Control is not a merely medical issue. It is a developmental issue with social and economic ramifications. To overcome the problem we will need to recognize 
the multiple barriers involved. These include: geographic, social, cultural, political, economic and professional” (Rafei UM: WHO, 1999).
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