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Ghlamydofilozy u zlilieruąl i ludzi
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Chlamydo fi lozy to s chorzenia spowodow ane przęz
drobnoustr oje z rodzajll Chlamydophila (Chl.), który
obecnie wraz z zarazkaml, z rodzaju Chlamydn two-

zie Chlamydiales
ztny Parachlamy-
t Neochlamydia,

S imkaniac ere z rodzajem S imkania oraz Wadd ] iaceae
z rodzajem Waddlia (8).

ObeĆnie do rodzaju Chlamydophila należy sześć
gatunków: Chl, psittaci, Ch]. abortus, Chl. pecorum,
Ćh]. felis, Ch]. caviaei Chl. pneumoniae, które wyka-
zują95% zgodności w 163 i 23S rRNA (6, 8).Maj1
one różną morfologię, nie produkują wystarczającej

clałka s i ate czkowate go
oraz rożni się oporno-
ępoza Chl, abońuspo-

siadająplazmid (6, 8). Inną ich
chą jest, że §lko Ch]. caviae
zvv ietzęcia ( świnka morska), zaś
rodzaju, zakażająwiele gafunków zwterząt (6),

Charakterystyka lodzaiu Chlanydophila



Ten pierws zy j est wyłącznie chorob otwó r czy dla czło -
wieka, powodując zapalenie zatok, gardła, oskrzeli,

prĄr czy ną zablrzeń oddechowych ( 1 0).

Ghatakterystyka chlamydofiloz

oraz25). Kolonizacj ałoĘska, u Ęch zvvierząt, nastę-

IJ kóz często przy tej infekcji obserwuje sięzatrzyma-
nie łoĄska oraz zapalenie błony śluzowej macicy i
pochwy (cyt. 6). Zakażenię
uodparnia je na tyle, żepop
zarazŁjęmnie dochodzi u ni
ry stępuląone
\ń/ 6 oraz25).

przez Chl.
aborfus i ChL. pecorum. Zarazki te powodują u tego
gatunku wychudzenie i spadek masy ciała oraz ronie-
nia lub rodzenie się martwych płodów (13, 28). Snvaj-
carz!) badając 139 ronień u świń wykazalt, że Ęlko
3,6'Yo tych przypadków jest spowodowane przez Chl.

Wykazano także, choć je-
serolo giczn y ch, że zar azki
apalenia stawów, wątroby,

spojówek, a nawet zwyrodnienia mózgtl u tych 7N{le-
rząt (5, I7).

Chla_mydofilozy psów są dość słabo poznane, mimo
że zwtórzęta te sąpodatn e na zakażęnie przede wszyst-
Y,lm ChL. abortus.Do zakażenia psów dochodzi przez
spozycie mięsa lub odpadów rzeźnych pochodzących
o d pr zeżuw aczy zakńonych chl amydo fi lami, p opr zęz
końtakt, bądź drogąoddechową od przeżlwaczy lllb
ptaków (II,23). Objawami tej infekcji u psów jest
zapalenie. zglJ. oraz
poronleru Zeslewo-
wych stw chlamy-
dofili u psów niż u kotów (cyt. 6).

Chlamydofilozy kotów sąznanę od 1942 r., kiedy
to Baker wyizolował szczep Chlamydia psittaci obec-

nię Ch]. fe]is z zapaLenia ph"rc u kota (2). Zarazekten
jestprzyczyną ostrego zapalenia spojówek, które nie-
zależnię czy jest naturalne czy ekspeqmentalne, ob-
jawia się 4-10 dnia po infekcji.
jest jedno-, a potem dwustronn
z owatą wyd zieliną prz ekrwieni

tów jest droga in uterolub przez kontakt po urodze-
niu, z uwagi na przeciwciała pochodzenta matczyna-

że możliwe jest zakażenie kotów po-
wnętrzrrości lub kości przeżuwaczy za-
drobnoustroje (3, 18, 19).

gatunki ptaków, ale także przeżruwacze lludzi, popraw-
nym terminem jest chlamydofiloza (23). Schorzenie
to występuje u ponad 139 gatunków ptaków dzikich i
domowych oraz człowieka (cyt. 6). U ptaków do za-
każęnia dochodzi w trakcie karmienia młodych pta-
kow przez rodziców orazpoprzez wdychanlę zataz-
ków z kurzem. Najmniej poznana u ptaków jest rola
stawonogów w szęrzeniu się tej infekcji (cyt. 6), U

większości przypadków u ptaków infekcje te przebie-"
gająbezobjawowo 1ub są iatentne (cvt. 6). W przy-



padkach ostrej infekcji, choroba manifestuje się bie-
gunką spadkiem masy ciała, utratąpiór, zapaleniem
spojówek i rogówki, zaburzęniami oddechowyrni, ner-
wowymi (trzęsienie głową konwulsje, brak koordy-
nacji ruchów), zmniejszoną płodnością i przedwcze-
sną śmiercią embrionów (zamieranie zarodków) (26,
32).Te ostatnie objawy często sąjedynymi kliniczny-
mi symptomami infekcji. Kury są względnie odporne
na chlamydofilozy, wrażliwe są jedynie kurczęta po-
niżej 36 dnia, u których obserwuje się zablrzenia wi-
dzenia oraz ltratę masy ciała prowadzące do śmierci,
U indyków obserwuje się przerzedzęntę upierzenia,
spadek nieśności, osłabięnie połączone z anoreksją i
lekką biegunkę oraz zabllrzenia widzenia (6). U ka-
częk t gęsi infekcj a ta może wystąpić jako zakażente
bezobjawowe, jeżeli jednak choroba ma postać oshą
char aktery zl$e s ię zap aleniem sp oj ówek, w strząs ani em
głową orazzńlrzeniami równowagi i częstym pokła-
daniem się ptaków (6,32). Ptaki ozdobne lub woliero-
we wykazuj ą zrożticowaną wrażIiwość na infekcje.
Papugi i ary sąbardzo wrażItwe i wykazująwszystkie
symptomy chorobowe, zaś kanarki są dość odporne,
choć w przypadku choroby mogąwykazywać osłabie-
nia, zapalenie spojówek i górnych dróg oddechowych
oraz biegunkę(6,32). U gołębi często infekcje teprze-
biegają bezobjawowo, choć zdarza się, ze obserwuje
się u nich zapalenie spojówek i dróg oddechowych.
W przewlekĘchzakażęniach u Ęch ptaków, które wy-
stępują dość często (6,26,32), obserwuje się dodat-
kowo zaburzęnta nerwowe, m.in. wstrząsanie głową i
konwulsje, Zmiany pośmiertne u ptaków dotknię§ch
chl amydo fi lo zą char aktery zuj ą s i ę m. in. p owięks z e -
niem śledzony, wątroby i występowaniem ognisk mar-
twtczych w tych narządach, a takżę obecnością żółtej
wydzieliny w workach powietrznych (6).

Chlamydofi|ozy człowieka. Ępowym patogenem
człowieka j est Chl. pn eumoni ae - bio§p TWAR. Istot-
ne zl7aczenie mają głównie zoonozy wywoływane
przęz Chl. psittaci, Ch]. abortusi Chl felis.Najgroź-
niejszym gafunkiem wśród tych zarazków jest Chl.
p s i tta c i wywofuj ąc a p apuzic ę. Zar ażęnie na st ępuj e
naj czę ściej dro gą oddechową p opt zez kontakt bezp o -

średni przez skaleczonąbłonę śluzową lub naskórek.
Na zakńanie narażonę są osoby pracujące przy pta-
kach (m.in. hodowcy i opiekunowie w ogrodachzoo-
logicznych, lekarze weterynarii, personel laborato-
riów), u których choroba ta uznana jest na chorobę
zawodową. Również moze ona wystąlić u osób trzy-
mających ptaki w mieszkaniach, u osób odwiedzają-
cych wystawy ptaków (żn. zoonoza,,rozrywkowa"),
jakteZ może dojść do zarażenia człowieka od ptaków
miejskich (tmv. zoonoza przypadkowb). Okres inku-
bacji tej choroby u ludzi wynosi ok. 10-15 dni. Postać
o stra charakt ery zlje się wys oką gor ączką (3 9 -40' C),
światłowstrętem, zapaleniem oskrzeli i płuc z suchym
kaszlem i rzężentem oraz zaburzeniami świadomości
często prowadzącymi do śpiączki. W przypadku bra-
ku leczenia choroba daje powikłania w postaci zapa-

lenia mięśnia sercowego, zapalenia mózgu i opon
mózgowych, Objawy trwają 2-4 Ęgodnie, a wyzdro-
wienie poprzedza długo rekonwalescencja. Prry bra-
ku anĘbiotykoterapii śmiertelnośó może sięgnąć 20-
40% (6).Infekcja ta może przebiegac także bezobja-
wowo dzięki wytworzeniu przeciwciał lub występo-
wać w postaci łagodnej, charakterynljącej się jedynie
objawami grypopodobnymi. Szczegolnte dla kobiet
niebezpieczna jesttabe Ch]. abortus, która powoduje
ronienia i śmieró płodów, choć może być jedynie przy-
cryną gor ączki i wymi otów, N aj c z ę ś c i ej człow iek za-
rńa się w owczarniach w czasię kocenia się owiec,
jeśli stado jest zarażonę Ch]. abortus (I4). Znane są
także, choć bardzo rzadko, przypadki tej choroby u
ludzi wywołanej przez ChI. felis objawiającej się za-
paleniem spojowek (27).

Diagnostyka chlamydof iloz

W medycynie weterynaryjnej diagnosĘka Ęch cho-
rób prowadzona jest w oparciu o badania bakteriosko-
powe, hodowlane i serologiczne (12,24). Dowiedzio-
no, że metoda bakterioskopowa, z barwieniem meto-
dą Stampa, Gimeneza, Machiavello lub Giemsy, jest
mało swoista w odniesieniu do Ch]. abortus, która w
preparatach możebyó mylona znp.: Brucella sp.Lep-
szą metodą jest izolacj a zarazków na liniach komór-
kowych, szczególnie na HeLa, L929, McCoy'a, HL
lub Hep-2, która cechuje się 100% specyficznością.
Je st ona j edn akże trudna do zasto sowania w b adaniach
ru§nowych, z uw agi na trudno ść prowadzenia hodow-
li. W diagnosĘce możliwe jest również zastosowanie
fluoresc encj i lub technik immuno enzymaty czny ch.
Specyficzność §ch metod wynosi 90oń dla próbek z
dróg rodnych i oddechowych, ale np. przy próbkach
kału, obserwuje się wyniki fałsrywte dodabrie (12,24).
Diagnostykę serologiczną stosuje się do określenia
o gólne go stanu sanitarnego zw ierząt (przeżlw acze,
ptaki, koty) i nie stosuje się jej w diagnostyce poje-
dynczy ch pr zyp adkow. W meto dzi e tej naj cz ę ś c iej wy-
korzysĘwany jestodczynwiązanladopehtiacza,wktó-
rym używa się wspólnego anĘgenu dla wszystkich
gafunków Chlamydophila. Test ten nie pozwala na
odróznienie zwietzątzakńonych od nosicieli i dodat-
kowo daje on reakcje fałszywie dodatnie z powodu
częstego występowania w materiale badanym bakterii
Gram-ujemnych. Innymi technikami stosownymi w
prakĘce są metody immunoenzymatyczne (ELISA)
oraz techniki biologii molekularnej, szczegolnie me-
toda PCR (7). Ta ostatnia metoda porwala na wykry-
cie 100 kopii genomu bakteryjnego w próbie. Everett
i Andersen (7) stosując primery rozpoznające sekwen-
cje 165 i 23S rRNA opracowali test PCR, który po-
zwala idenĘfikowac aż 9 gatunków z rodziny Chla-
mydiaceae chorobotwórczych dla zwterząt i ludzi.
Cor az czę ściej stosowane sątakże w diagno sĘce chla-
mydo fi 1oz techniki immunolo gic me oceniaj ące profil
odpornościowy mvierząt (4) lub swoiste testy odpor-
nościowe, np. test skórny - DTH (30). Ten ostatni test



stosowany był powszechnie w diagnos§ce chlamydo-
fiIozy u owiec w dawnej Czechosłowacji, przy czym
jako alergenu używano szczepu Chl. psittaci CAMP
R-24 (obecnie Ch]. abortus).

Prof ilakłka chlamydof iloz

Postępowan ie związane z Ęmi chorobami to przede
wszystkim izolacja zrłvierząt chorych oraz dezynfdk-
cja miejsc hodowli z-łvierząt,kontrola importu pta|Qw
ĆgzotyĆznych, jak też ograniczanie populaqi gołębi,
w tvń dziko żyjących (cyt. 6). Szczególne śr,odki
ostrożności m.in. poprzez kontrolne badania profilak-

Ę czne,winny być podej mowane w odnie sieniu do o sób

pracujących w laboratoriach i wobec tych wszystĘ"h,
którzy mają kontakt zę zwierzętamt narażonymt na,

zakaŹentę 
- 

htb zakńonymi. Inną metodą pro fi lak§ki
stosowaną na szeroką skalę jedpie u owiec i kotów
są szczepienia. Dla kotów stosuje się szczepionkę ze
szazepemFP Baker, natomiast dla owiec np. we Fran-
cji szĆzepionkę zawi eraj ąc ą o słabiony szczep AB1 C h 1.

abortus (cyt. 6), zaśw Słowacji w okręgu Koszyce, w
dawnej Czechosłowacji i po części w Polsce, szcze-
pionkę zawterającąszczęp CAMP R-24 (31), który jak
wykazaĘ badania własne, jest silnym immunogenem
w zakresie wzbudzanta fagocytozy, bardzo efekryw-
nego pod względem odpornościowym procesu w za-
kaŻeniach Ęmi zarazkaml zwlerząt i htdzi (4, 2I , 22) -
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Zastosowano terapię elektrolitoy,ą u 1 1 cieląt w wieku 10 dni w stanie zapa-

ści z ostrą kwasicą (TCO. <12 mmol/L) na skutek biegunki. Roztwór 1% dwu-

węglanu sorlu podawano aż do skorygowania kwasicy w 50%. Następnie zasto-

sowano płyn elektrolitowy zawierający 14,{ mmol Na- /L,35 mmol HCO, /L, 4

mmol K /L i ]]3 mmol Cl /L Cielęta zaczęto karmió mlekiem z chwiląpoja-

wienia się odruchu ssania Leczenie przyniosło efekĘ u J 0 cieląt, Zastosowanie

dwuwęglanu sodu wyraźnie poprawiło równowagę kwasowo-zasadową ale ob-

niżyło poziom ogólnego i zjonizowanego wapnia. Średni poziom wapnia ogó1-

nego, wapnia związanego i zjonizowanego był niższy u cieląt leczonych po za-

stosowaniu izotonicznego roztworu dwuwęglanu w porównaniu do cieląt grupy

kontrolnej Podanie następnie płynu wieloelektrolitowego nie wp\,wało na war-

tość tych wskaźnikórł, Statystycznie istotnie wzrosła jedynie wartość pCO., ob-

niĄł się natomiast poziom rnagnezu i potasu rł, plazmie kr-wi.
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