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Artyku³ przegl¹dowy Review

Aktualne dane na temat taksonomii i cech biologicz-
nych Chlamydiaceae z uwzglêdnieniem ich potencja-
³u zoonotycznego opublikowali Rodolakis i Mohamad
(35) w 2010 r. Ocena w³a�ciwo�ci, w tym zw³aszcza
chorobotwórczo�ci tych drobnoustrojów dla cz³owie-
ka i zwierz¹t, a przede wszystkim dla byd³a, przedsta-
wiona zosta³a ostatnio przez Reinhold i wsp. (34).
Wymieniona tematyka jest równie¿ celem obecnego
przegl¹du pi�miennictwa.

Rodzaje skutków infekcji
Patogenno�æ Chlamydiaceae mo¿e wyra¿aæ siê sa-

modzielnym powodowaniem przez jeden gatunek
wymienionej rodziny jednostki chorobowej o okre�lo-
nych objawach klinicznych i zmianach patologicznych.
Ma to miejsce w przypadku: jaglicy u cz³owieka (tra-
choma) wywo³anej przez Chlamydia trachomatis, chla-
mydiozy ptaków (avian chlamydiosis) z wy³¹cznym

czynnikiem etiologicznym, jakim jest Chlamydophila
psittaci i chlamydiozy owiec (ovine chlamydiosis),
zwanej te¿ enzootycznym ronieniem owiec (enzootic
ovine abortion lub enzootic abortion of ewes), któr¹
powoduje Chlamydophila abortus. Gatunek ten wy-
wo³uje te¿ zachorowania u kóz, co uzasadnia nazwê:
chlamydioza ma³ych prze¿uwaczy (chlamydiosis of
small ruminants), odnosz¹c¹ siê wtedy do owiec i kóz
(24, 25).

U ptaków i owiec, jak równie¿ u cz³owieka, mog¹
wystêpowaæ infekcje bezobjawowe wywo³ane wy-
mienionymi wy¿ej gatunkami Chlamydiaceae albo
innymi gatunkami tej rodziny; to samo dotyczy �wiñ
i byd³a. W tej postaci drobnoustroje te mog¹ byæ
traktowane jako komensale. Uk³ad taki, �gospodarz�
�drobnoustrój�, okre�la siê te¿ jako zaka¿enie pod-
kliniczne, jednak¿e w tego rodzaju sytuacjach, mimo
niedostrzegania objawów chorobowych, nie mo¿na
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wykluczyæ, ¿e okre�lone jako komensale szczepy Chla-
mydiaceae przyczyniaj¹ siê do obni¿ania produkcyj-
no�ci zaka¿onego nimi stada zwierz¹t. W odniesieniu
do byd³a wskazuje na to publikacja Reinhold i wsp.
(34).

Kolejn¹ mo¿liwo�ci¹ dzia³ania chorobotwórczego
jest wywo³ywanie przez Chlamydiaceae, samodziel-
nie lub wspólnie z innymi gatunkami drobnoustrojów
warunkowo chorobotwórczych i przy istotnym udzia-
le niekorzystnych warunków �rodowiskowych, scho-
rzeñ z ró¿n¹ lokalizacj¹ w organizmie zwierzêcym. S¹
one okre�lane, w przeciwieñstwie do wymienionych
wy¿ej jednostek chorobowych lub bezobjawowego
nosicielstwa, jako zespo³y lub syndromy chorobowe
o etiologii wieloczynnikowej. Bakterie z rodziny
Chlamydiaceae mog¹ byæ wtedy czynnikami pobu-
dzaj¹cymi do ujawnienia przez inne drobnoustroje
chorobotwórczo�ci i tym samym inicjuj¹cymi tego
rodzaju syndromy chorobowe (trigger organisms). Ze-
spo³y chorobowe z udzia³em chlamydii u �wiñ zosta³y
scharakteryzowane przez Truszczyñskiego i Pejsaka
(45).

U byd³a ró¿ne gatunki Chlamydiaceae spo�ród na-
stêpuj¹cych: Chlamydophila (C.) abortus, C. pecorum,
C. psittaci, C. pneumoniae, C. felis, C. caviae, Chla-
mydia trachomatis, Chlamydia suis, Chlamydia muri-
darum, a zw³aszcza C. psittaci, C. abortus i C. pecorum,
mog¹ byæ przyczyn¹ lub jedn¹ z przyczyn wspólnie
z innymi drobnoustrojami schorzeñ (nie stanowi¹cych
jednostek chorobowych), takich jak: ronienie (4), za-
palenie: stawów (42, 46), mózgu i rdzenia krêgo-
wego (26), rogówki i spojówek (keratoconiunctivitis)
(28), p³uc (49), jelit (10), pochwy (vaginitis) i macicy
(endometritis) (51, 52) oraz przewlek³e zapalenie wy-
mienia (mastitis) (3). Wymienione zaburzenia w zdro-
wiu czêsto stanowi¹ zespo³y o etiologii wieloczynni-
kowej.

Diagnostyka laboratoryjna
We wczesnym okresie badañ nad tymi bakteriami

(lata 70. i pó�niejsze XX w.), które zmierza³y do iden-
tyfikacji zarazka, pos³ugiwano siê jego namna¿aniem
w woreczku ¿ó³tkowym zarodków kurzych oraz wy-
kazywaniem, po odpowiednim barwieniu, charaktery-
stycznych, wewn¹trzkomórkowych cia³ek wtrêtowych
(44). Metoda ta zosta³a uzupe³niona izolacj¹ w jedno-
warstwowej hodowli komórkowej i testem seroneu-
tralizacji (6, 22).

Wa¿nym osi¹gniêciem by³o rozwiniêcie metod, któ-
re wykrywaj¹ cia³ka elementarne (EB) tych patogenów
w materiale klinicznym przy u¿yciu znakowanych fluo-
rochromami swoistych monoklonalnych przeciwcia³
lub przy u¿yciu testu ELISA zawieraj¹cego swoiste
przeciwcia³a. Od kilkunastu lat wymienione metody
coraz czê�ciej zastêpowane s¹ przez testy identyfiku-
j¹ce kwasy nukleinowe w reakcji ³añcuchowej poli-
merazy (PCR), a ostatnio przy u¿yciu mikromacierzy,

jako narzêdzia wykorzystywanego do oznaczania po-
limorfizmu DNA (15, 16, 39, 40). Techniki te okaza³y
siê co najmniej 15 razy bardziej czu³e ni¿ jednowar-
stwowe hodowle komórkowe i wykrywanie antygenów
za pomoc¹ swoistych surowic (13, 27, 37). Dodaæ na-
le¿y, ¿e PCR czasu rzeczywistego (RT-PCR) nie tylko
umo¿liwia wykrywanie kopii docelowego DNA, ale
te¿ lepiej nadaje siê do badañ rutynowych ni¿ kon-
wencjonalny PCR, redukuje bowiem ryzyko fa³szywie
dodatnich wyników i wzmaga czu³o�æ wykrywania
infekcji.

Zwalidowane i szeroko stosowane testy RT-PCR
(LightCycler and TaqMan) dla rodziny Chlamydiaceae
(8, 11) i dla wszystkich gatunków bakterii z rodzaju
Chlamydia i Chlamydophila istotnych u byd³a scha-
rakteryzowano, jak podaje Reinhold i wsp. (34), w na-
stêpuj¹cych publikacjach (7, 29, 30). Podlegaj¹ one
ci¹g³emu doskonaleniu (7, 8), co zapewnia, ¿e u¿ycie
RT-PCR i mikromacierzy daje szybki i wiarygodny
wynik co do udzia³u wymienionych drobnoustrojów
w infekcji (5, 38). Wyczerpuj¹cy przegl¹d nowoczes-
nych metod diagnostyki laboratoryjnej Chlamydiaceae
przedstawi³ niedawno Sachse i wsp. (40).

Do powy¿szego nale¿y dodaæ, ¿e u¿ycie wymienio-
nych, wysoce swoistych i czu³ych metod diagnostycz-
nych pozwoli³o na zidentyfikowanie wystêpuj¹cych
u zwierz¹t, w tym u byd³a, gatunków bakterii z ro-
dzaju Chlamydia i Chlamydophila oraz okre�lenie ich
roli w wywo³ywaniu zaburzeñ w zdrowiu. Dane te
w szeregu przypadków ró¿ni¹ siê od uprzednio uzys-
kanych mniej czu³ymi i mniej swoistymi testami oraz
koryguj¹ wcze�niejsze stwierdzenia.

Wykrywanie przeciwcia³
Przechodz¹c do oceny warto�ci diagnostycznej

testów s³u¿¹cych wykrywaniu swoistych przeciwcia³
nale¿y stwierdziæ, i¿ warto�æ uzyskiwanych tym spo-
sobem wyników jest ni¿sza i bardziej ograniczona
w porównaniu z wynikami uzyskanymi, omówionymi
wy¿ej, testami identyfikuj¹cymi zarazek lub jego kwas
nukleinowy.

Wiêkszo�æ spo�ród testów serologicznych nie wy-
krywa niedawnych (czyli �wie¿ych) infekcji wywo³a-
nych przez te patogeny ze wzglêdu na generalnie zbyt
niskie miana poinfekcyjne. Dotyczy to równie¿ prze-
¿uwaczy (12, 32).

Standardow¹ metod¹ okre�lania poziomu swoistych
dla Chlamydiaceae spp. przeciwcia³ u zwierz¹t jest od
lat odczyn wi¹zania dope³niacza (OWD) przy u¿yciu
jako antygenu czê�ciowo oczyszczonych swoistych
lipowielocukrów (LPS) Chlamydiaceae. Test ten ma
zró¿nicowan¹ czu³o�æ, zale¿nie od badanego gospo-
darza (32). Daje on, jak wynika te¿ z cytowanej publi-
kacji, znaczny odsetek fa³szywie ujemnych wyników,
w zwi¹zku z czym ma ograniczon¹ warto�æ diagno-
styczn¹. Mo¿e te¿ dostarczaæ wyniki fa³szywie do-
datnie. Zatem jego warto�æ polega g³ównie na umo¿-
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liwianiu oceny sytuacji epidemiologicznej wywo³anych
przez chlamydie infekcji w populacjach zwierzêcych,
w tym u byd³a, a nie na diagnozie w odniesieniu do
indywidualnego osobnika.

Stosowanie do wykrywania przeciwcia³ odczynu im-
munoenzymatycznego ELISA zwi¹zane jest z du¿ym
odsetkiem reakcji krzy¿owych miêdzy przeciwcia³a-
mi swoistymi dla poszczególnych gatunków bakterii
z rodzaju Chlamydia i Chlamydophila, co uniemo¿-
liwia okre�lenie, który spo�ród nich jest przyczyn¹
infekcji (37, 40).

Opublikowane w minionym dwudziestoleciu w pi�-
miennictwie �wiatowym wyniki badañ serologicznych
byd³a w kierunku infekcji chlamydialnych wskazuj¹
na du¿ego stopnia powszechno�æ wystêpowania tych
drobnoustrojów. Wyra¿a siê ona wykazaniem sero-
dodatnich zwierz¹t, zale¿nie od regionu, w 45-100%
badanych stad byd³a. Równocze�nie nie stwierdzono
ró¿nic w liczbie stad serologicznie dodatnich miêdzy:
losowo wybranymi do badañ a takimi, w których wy-
stêpowa³y zaburzenia w zdrowiu krów, mog¹ce suge-
rowaæ te bakterie jako przyczynê choroby. Na podsta-
wie tych wyników oraz innych analogicznych badañ
uznano, ¿e wywo³ane przez chlamydie infekcje wy-
stêpuj¹ wszêdzie tam, gdzie ma miejsce hodowla
i chów byd³a (17, 34).

Do�æ czêsto brak jednak korelacji miêdzy RT-PCR
wykrywaj¹cym obecno�æ DNA zarazka i wynikami
badañ serologicznych okre�laj¹cych poziom swoistych
przeciwcia³. Dowodem jest ostatnio wykonany prze-
gl¹d serologiczny stad buhajów. Wykaza³ on 51% sero-
pozytywnych zwierz¹t w zestawieniu z wynikami PCR
wykrycia w nasieniu i pop³uczynach napletka oraz
w kale miêdzy 9% a 18% nosicieli i siewców chlamydii
(19). W przeciwieñstwie do tego w innej publikacji,
monitoruj¹cej rozwój naturalnej infekcji wywo³anej
przez chlamydie u ciel¹t, wykazano 60% osobników
serologicznie dodatnich w okresie do 7. miesi¹ca ¿y-
cia, podczas gdy wszystkie one by³y siewcami tych
bakterii (33).

Gatunki bakterii z rodzaju Chlamydia
i Chlamydophila u byd³a � dane ilo�ciowe

Wykonane ostatnio u byd³a w Niemczech badania
przy zastosowaniu odmian PCR wskaza³y na C. psit-
taci jako najbardziej powszechnie wystêpuj¹cy przed-
stawiciel Chlamydiaceae (56% dodatnich wymazów
z pochwy). W kolejno�ci najczê�ciej wykrywano
C. abortus (37%), a nastêpnie C. pecorum (8%) (20).
W innej pracy, dotycz¹cej stada buhajów, wymienio-
ne 3 gatunki stwierdzono w nasieniu i pop³uczynach
napletka, przy C. psittaci wystêpuj¹cym najczê�ciej,
podczas gdy C. pecorum wykazano w najwy¿szym pro-
cencie w próbkach ka³u (19). W badaniach 72 stad
krów mlecznych na terenie Tajwanu okre�lono, ¿e
wszystkie one by³y dodatnie, a u oko³o 40% krów wy-
kazano C. abortus, badaj¹c wymazy z pochwy i prób-

ki z przypadków ronieñ. Wymazy z pochwy od zwie-
rz¹t, które nie roni³y, te¿ by³y pozytywne, co wskazu-
je, ¿e osobniki te by³y bezobjawowymi nosicielami
C. abortus (47). W USA wykryto u byd³a du¿y odsetek
zaka¿eñ wywo³anych przez C. pecorum i C. abortus,
a brak infekcji wywo³anych przez C. psittaci (7, 14).
Niedawno wykonane badania w Szwajcarii wykaza³y
u poronionych p³odów bydlêcych obecno�æ g³ównie
C. abortus i C. psittaci (6, 36).

Siewstwo chlamydii u indywidualnych zwierz¹t
mo¿e ró¿niæ siê w czasie, mog¹ bowiem pojawiaæ siê
przerwy, kiedy nie wystêpuje (intermittent shedding)
(14, 33). Brak stwierdzenia obecno�ci mo¿e te¿ byæ
zwi¹zany z wynikiem fa³szywie ujemnym. Z tego
wzglêdu w rzeczywisto�ci procent pozytywnych stad
mo¿e byæ wy¿szy ni¿ odsetek wyników dodatnich
w�ród indywidualnych zwierz¹t.

Nie ma pewno�ci, czy istnieje tropizm chlamydii do
okre�lonych narz¹dów wzglêdnie tkanek, chocia¿,
z drugiej strony, C. abortus np. u byd³a w przewa¿a-
j¹cym odsetku zwi¹zana jest z uk³adem rozrodczym
i chorobami wymienia. C. pecorum wystêpuje nato-
miast czêsto w: p³ucach, stawach, jelitach, spojówkach
oczu i centralnym systemie nerwowym (18). U ciel¹t
naturalnie zaka¿onych C. pecorum wykazywano g³ów-
nie w przewodzie pokarmowym, podczas gdy C. abor-
tus stwierdzano czêsto w próbkach z uk³adu oddecho-
wego i ze spojówek (33).

Do�æ powszechnie spotyka siê infekcje mieszane
z udzia³em kilku gatunków chlamydii u jednego gos-
podarza, nawet w obrêbie tego samego narz¹du (5).
Pantchew i wsp. (29, 30) wykazali nastêpuj¹cy rów-
noczesny wspó³udzia³ drobnoustrojów w próbkach od
byd³a: C. psittaci i C. abortus lub: C. abortus i C. peco-
rum. Wystêpowa³y ró¿ne relacje ilo�ciowe, w których
2 gatunki chlamydii by³y obecne w podobnych kon-
centracjach lub jeden gatunek dominowa³ w stosunku
do drugiego, np. jak 100 : 1.

Szerzenie siê infekcji
Siewstwo z ka³em chlamydii przez zwierzêta bê-

d¹ce nosicielami, w tym byd³o, uwa¿ane jest za naj-
wa¿niejszy sposób transmisji zaka¿enia do innych
osobników. Dodatkowo �ród³em tych drobnoustrojów
mog¹ byæ wyp³ywy z pochwy, oczu, macicy, jak te¿
mocz i nasienie oraz ³o¿ysko (19, 20, 23, 31, 33).
Zaka¿enie mo¿e dochodziæ do skutku w wyniku bez-
po�redniego kontaktu miêdzy zwierzêtami lub drog¹
inhalacji zaka¿onych aerozoli (23). Mo¿liwa jest p³cio-
wa transmisja od buhaja w wyniku aktu p³ciowego albo
sztucznej inseminacji (1, 42).

Chlamydie okaza³y siê oporne na negatywne wp³y-
wy �rodowiska zewnêtrznego. Prze¿ywaj¹ w ch³odnej
wodzie do 17 dni, a w suchym kale, kurzu, piórach
przez szereg miesiêcy (21, 31). Zamra¿anie p³ynów
ustrojowych lub tkanek nie przeciwdzia³a ich przetrwa-
niu przez d³ugie okresy, nawet wielomiesiêczne (42).
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Wp³yw infekcji na zachowanie siê zwierz¹t
w stadzie

Przeciwnie ni¿ w przypadku chlamydiozy ptaków
lub chlamydiozy owiec, kiedy infekcja przyjmuje cha-
rakter bardziej lub mniej dynamicznie szerz¹cej siê
w stadzie choroby o typowych objawach klinicznych,
zaka¿enia chlamydiami u byd³a mlecznego s¹ klinicz-
nie trudniej dostrzegalne. W�ród nich na uwagê zas³u-
guj¹ zapalenia wymienia (mastitis) i uk³adu rozrod-
czego oraz, zw³aszcza u ciel¹t, uk³adu oddechowego
lub pokarmowego. Skutkiem u krów mlecznych jest
obni¿ony poziom produkcji mleka i p³odno�ci, a u
ciel¹t przyrostów masy cia³a. Rzeczywisty efekt tych
infekcji jest na ogó³ trudny do oceny w sensie roli
w nich chlamydii. Ocenê utrudniaj¹ bowiem czêsto
wspó³istniej¹ce zaka¿enia innymi drobnoustrojami,
o których wcze�niej by³a mowa, jak te¿ niedoci¹gniê-
cia w zapewnianiu zwierzêtom dobrostanu.

Zagro¿enie zoonotyczne
Zagro¿enie cz³owieka ze strony chlamydii od byd³a

wydaje siê du¿o mniejsze w porównaniu ze szczepa-
mi C. psittaci od ptaków i C. abortus od owiec. Wnio-
skowanie w tej sprawie jest utrudnione ze wzglêdu na
brak odpowiednich markerów genetycznych, które
umo¿liwia³yby odró¿nienie, czy wchodz¹ce w grê
szczepy C. psittaci pochodz¹ z przypadków chlamy-
diozy ptaków, czy z infekcji, której �ród³em jest byd³o
lub te¿ w przypadku C. abortus, czy pochodz¹ z przy-
padków enzootycznego ronienia owiec (ovine chlamy-
diosis) (34).

Odzwierzêce infekcje chlamydiami u cz³owieka
dotycz¹ przede wszystkim hodowców i rolników oraz
lekarzy weterynarii (zawodowa grupa ryzyka) (2, 52).
Klinicznie charakteryzuj¹ siê zaburzeniami ze strony
uk³adu oddechowego, zw³aszcza rozedm¹ p³uc i astm¹.

Strategia ograniczania
negatywnego wp³ywu chlamydii

Ze wzglêdu na to, ¿e wystêpowanie w stadach byd³a
i ciel¹t strat powodowanych przez chlamydie lub przy
ich udziale pog³êbiaj¹ nieodpowiednie w danym gos-
podarstwie warunki zoohigieniczne i niew³a�ciwe ¿y-
wienie � poprawa w tym zakresie oraz utrzymywanie
dobrostanu (welfare) stanowi bardzo istotne dzia³anie
profilaktyczne (3, 9). Dodaæ nale¿y, ¿e tego rodzaju
postêpowanie przeciwdzia³a te¿ rozwojowi infekcji
mieszanych z udzia³em lub bez udzia³u chlamydii.
Efektem jest obni¿enie przypadków niep³odno�ci
i zapalenia wymienia oraz ogólna poprawa produkcyj-
no�ci stada w danej fermie.

Antybiotyki nie s¹ skuteczne w leczeniu infekcji
wywo³anych przez chlamydie, chocia¿ supresja wspó³-
dzia³aj¹cych z nimi bakterii wywiera pozytywny sku-
tek terapeutyczny.

Celem podniesienia efektywno�ci produkcyjno�ci
stada uzasadnione wydaje siê zwiêkszanie skutecz-

no�ci szczepionek przeciw wywo³anym przez chlamy-
die u byd³a i ciel¹t infekcjom. Szczepienia nie indu-
kuj¹ 100% ochrony przed chorob¹ (41, 48), jednak¿e
wykonana przy ich udziale swego rodzaju �terapeu-
tyczna� wakcynacja mo¿e byæ efektywna w odnie-
sieniu do przeciwdzia³ania pojawianiu siê mastitis
i niep³odno�ci lub przyczyniaæ siê do ich ³agodniej-
szego przebiegu (3, 41). W opracowywaniu technolo-
gii produkcji szczepionek dla byd³a chodzi przede
wszystkim o preparaty o wy¿szej skuteczno�ci ni¿
dostêpne obecnie dla np. owiec, ale stosowane te¿
u byd³a szczepionki. Wskazana jest produkcja szcze-
pionek delecyjnych, które pozwalaj¹ na odró¿nienie
zwierz¹t szczepionych od zaka¿onych naturalnie no-
sicieli chlamydii, w tym wykazuj¹cych objawy choro-
bowe (34).

Uwagi koñcowe
W podsumowaniu przedstawionych danych stwier-

dza siê, ¿e wywo³ane u byd³a przez Chlamydiaceae
infekcje maj¹ charakter endemiczny. Trudno zatem
mówiæ o stadach byd³a, w których, przy ró¿nej eks-
presji patogenno�ci, nie wystêpuj¹ w licznych, kolej-
nych cyklach produkcyjnych. W�ród nich najczê�ciej
wykazywane s¹ C. psittaci, C. abortus lub C. peco-
rum, chocia¿ kolejno�æ mo¿e te¿ byæ inna, zale¿nie od
autorów, regionu, w którym wykonano badania i u¿y-
tych testów diagnostyki laboratoryjnej. Wywo³ane
przez chlamydie u byd³a objawy kliniczne manifestu-
j¹ siê g³ównie schorzeniami uk³adu rozrodczego i za-
paleniem wymienia, a u ciel¹t zaburzeniami ze strony
uk³adu oddechowego. Chlamydie raczej powoli elimi-
nowane s¹ z organizmu dziêki ma³o aktywnej odpowie-
dzi immunologicznej zaka¿onego gospodarza. Tocz¹-
ce siê bezobjawowe infekcje ujawniaj¹ siê dostrzega-
nymi klinicznie objawami w wyniku nieodpowiednich
warunków chowu, w tym zbyt du¿ego zagêszczenia
zwierz¹t na ma³ej przestrzeni. Wydaje siê, ¿e nawet
wtedy, kiedy infekcje maj¹ przebieg podkliniczny,
obni¿aj¹ one produkcyjno�æ zaka¿onych stad byd³a.
Maj¹c zatem na wzglêdzie powodowane przez chla-
mydie straty gospodarcze oraz szereg przytoczonych
w tek�cie, wymagaj¹cych wyja�nienia zagadnieñ, uza-
sadnione jest kontynuowanie badañ w tematyce doty-
cz¹cej znaczenia Chlamydiaceae u byd³a oraz w od-
niesieniu do strategii ich eliminacji.
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