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Chlamydiaceae

• Nepohybliví obligátní intracelulární paraziti 
využívající hostitelské ATP.

• Strukturou odpovídají gramnegativním bakteriím
• Unikátní bifazický životní cyklus
• Patogenní pro člověka i zvířata
• Evoluce Chlamydiales, redukce genomu                 

a diference (mutace, rekombinace, ztráty genů, 
inverze)

• V současnosti je identifikováno 400 druhů Ch.,       
z nichž většina je patogenní pro zvířata



Životní cyklus

• Extracelulární infekční forma – EB –
elementární tělísko, metabolicky inertní 
chovající se jako spóra

• Po adhezi na vnímavou buňku se EB mění       
na větší RB – retikulární tělísko, které se ve 
vakuole v buňce intenzivně množí …EB opouští 
lyzovanou buňku a jsou potenciálně infekční 
pro nové hostitele



Asociace mezi humánní a veterinární medicínou-
stále ne zcela zodpovězené otázky

Dopad na zdraví zvířecí populace

• Epidemiologické vztahy bakterií z rodu 
Chlamydiaceae mezi  domácími a divoce 
žijícími zvířaty a lidskou populací ( Ch. psittaci)

• Ch. abortus, suis, pecorum, pneumoniae

• Chlamydia like organizmy
• Waddlia chondrophila, Parachlamydia acantamoebae *

• Role koinfekcí v akutních onemocněních

• *Curr. Opin. Infect. Dis., 2017, Mar 16 – epub (Ammerdorffer A. et al)
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Ch. abortus, suis, felis, caviae, muridarum (ryby, plazi, ptáci, přežvýkavci, 
drůběž, prasata, želvy, koala)



Cílové orgány

• Epitelové bb.
• uropoetického systému
• dýchacího ústrojí
• spojivek

• Endoteliální bb.
• hladkého svalu
• lymfocyty 
• monocyty  
• makrofágy 



Klinická manifestace CT 
(sérovary D-K, příp. B, Ba)

Lokální infekce komplikace následky

konjunktivitida Reiterův
syndrom(R.s.)

Chronická artritida 
(zřídka)

uretritida epididymitida Sterilita (?)

Prostatitida, 
proktitida ( MSM)

konjuntivitida endometritida Neplodnost

uretritida salpingitida GEU, PID

cervicitida Perihepatitida Chron.artritida
(zřídka)

proktitida R.s.

konjunktivitida
pneumonitida

Chron. plicní onem. 
?

Asthma bronchiale

faryngitida, 
rhinitida



Ostatní okulogenitální a urogenitální infekce 
vyvolané C.trachomatis

• Symptomatický i asymptomatický průběh

Inkluzní konjunktivitida (paratrachom), folikulární zánět  příp. 
s lymfadenopatiií preaurikulární i otitidou

• Urogenitální infekce u mužů 
• uretritida (ID 7-14 dní vs GO 4 dny), výtok, epididymitida, reaktivní 

artritida-přenos na partnery

• Proktitida a proktokolitida (MSM)-svědění, výtok, granulomatózní
zánět, LU, lymfostáza, hemoroidy

• UG infekce u žen - dysurie, výtok – PID, perihepatitida (Fitz-Hugh-
Curtisův sy-ak.zánět jaterního pouzdra + přilehlého peritonea) u 5-15 % 
žen se salpingitidou

• Perinatální infekce 
• inkluzní konjunktivitida, po 8. týdnu , rýma , paroxysmální kašel, na RTG 

intersticiální infiltráty-hypoxémie, eosinofilie



Lymphogranuloma venereum ( LGV, M. Nicolas-
Favre) sérovary L1, L2,  La2,  L3.

• STD
• Endemický výskyt Afrika, Indie, JV Asie, Jižní Amerika, Karibská oblast, Evropa 

!!
• ID 3-30 dní
• 1. F Herpetiformní léze, - genitál, přilehlá kůže, předchází 

poranění, ragády    
• 2. F regionální lymfadenitida (bi i unilaterální) -“bubo“-

červenohnědé zbarvení, kolikvace- píštěl-jizvení (EN, 
horečka, hepatosplenomegalie, menc

• 3. F- striktury uretry, rektální oblasti, lymfedém



Lymphogranuloma venereum-IV.pohlavní
nemoc, m. Nicolas-Favre

• Stabilní vzestup v ČR

• 2010-2015 …88 hlášených případů

• 2015 …40 případů

• Eurosurveill.,2016:21 (11).30165, Rob et at al.



Onemocnění vyvolaná C. psittacci

• Primárně zoonóza (přenos na člověka, ale i např. hlodavce)

• 1. infekční mononukleóza

• 2. tyfoidní forma

• 3. pneumonie intersticiální ( ARDS)

• 4. jiné systémy - srdce, kult. neg. inf. 
endokarditida., hepatitida, neuroinfekce, GN, 
a dále.



Klinické projevy Chlamydophilla pneumoniae (CP)

• Infekce horních i dolních dýchacích cest

• Atypická pneumonie (30 % pneumonií             
v dětském věku)



Mýty



Seznam nemocí a obtíží, které jsou dle o.s. 
Chlamydia připisovány Chlamydiím

• Chronická perzistující infekce může probíhat: 

1. Postupným vznikem zejména subjektivních, ale i objektivních potíží, 

které jsou dále popsány. 

• Potíže můžou postupně přerůst do velmi vysoké intenzity aniž by 

vyvolaly závažnou nemoc. 

Postižený zpravidla dlouhodobě trpí krutými bolestmi i jinak 

nepříjemnými stavy. Takto 

postižených lidí je hodně. Tato skupina je pouze špičkou ledovce z 

počtu lidí postižených 

chlymydiemi. 

2. Obdobně jako v bodě 1., ale po delší až dlouhé době se objeví závažná 

někdy i smrtelná 

nemoc. 

3. Bez předcházejících potíží, případně souběžně se zanedbatelnými 

potížemi vzplane náhle 

závažná, často i nevyléčitelná nemoc. 

• Chronický Drllběh se projevuje nejčastěji škálou subjektivních, ale 

někdy i objektivních 

dlouhodobých potíží jako jsou náhlé rýmy, častější tvorba htenů v 

horních i dolních cestách dýchacích, 

afty, alergie, různá kožní onemocnění (vznik kožních aberací v průběhu 

života - bradavice, névy, 

mateřská znaménka, různé svědící i bolestivé pupínky, ztráta pigmentu, 

pigmentové skvrny, může 

dojít k vypadávání vlasů i ochlupení), zvýšená citlivost zubů (rněže

přecházet občas i v bolest zubů), 

bolesti páteře, bolesti a ztuhlost, někdy až otoky kloubů i svalů, 

revmatizmus, svědění kůže, mrtvení a 

brnění prstů i končetin, křeče svalů, paréza končetin, třes rukou i hlavy, 

únava, ospalost, malátnost, 

záněty žlučníku, poruchy srdeční činnosti, pokašlávání až křečovitý 

zápach z úst, a to i u dětí, pálení 

jazyka, pocit cizího tělesa v krku, stavy jakoby začínající chřipky či 

angíny, rizikové těhotenství, 

odumření plodu, onemocnění prostaty, drobné krvácení do podkoží, 

pocity chladu i bolesti v kostech, 

svědění a slzení očí, onemocnění očí, může se objevit hlenový výtok z 

očí, občasné - zejména noční 

pocení, pocity tepla či zimy nezávisle na teplotě prostředí, pocity bolesti 

v různých částech těla –

projevující se někdy jako tlakové bolesti, cukání ve svalech (tiky), bolesti celého 
těla, bolesti vnitřních orqánů, žaludeční i dvanácterníkové 
vředy, poruchy výměny látkové (poruchy vstřebávání Fe, 
Mg,

• ,- •.... ,

• vitarnlnů, zvýšená hladina cholesterolu, poruchy v tvorbě 
hormonů, poruchy metabolismu cukrů), tvorba cyst, stěhovavé 
bolesti v těle, občasné i dlouhodobější zvýšení tělesné teploty, 
občasné častější nutkání ke stolicím, občasné i chronické 
průjrny, poruchy střevní peristaltiky, bolesti hlavy, přechodné
problémy s hlasivkami, poruchy spánku, syndrom neklidných 
končetin, i svalová slabost končetin a ostatního kosterního 
svalstva, škála nervových potíží - někdy i psychiatrického rázu ( 
nervozita, podrážděnost, náhlá agresivita, pocity úzkosti a 
strachu, deprese) a pravděpodobně ještě další potíže,
zejména výskyt různých bolestivých i jinak nepříjemných stavů, 
Při dlouholeté latentní infekci se může objevit škála na tlak 
bolestivých lokálních míst, zejména na chodidlech, ale-i jiných 
částech těla.
Tato lokálně bolestivá místa mění intenzitu citlivosti, zejména v návaznosti na změny počasí U 

postižených osob se projevují jen některé, u jiných i více, z výše uváděných potíží. Počet a 

intenzita 

projevů potíží je odvislá od individuality organizmu, délky působení infektu v organizmu člověka 

a 

zejména tyto potíže jsou vázány na změny počasř. Uváděné potíže se nemusí vyskytovat u 

všech lidí 

s latentní infekcí a jsou zřejmě lidé, kteří jsou řadu let nositeli infektu a nemají žádné resp. téměř 

žádné potíže. Tyto potíže se mohou objevit u některého z rodinných přislušníků. Úroveň potíží 



• vzniku bolesti v těchto oblastech i mrtvění a brnění končetin, zejména prstu. Velmi častým příznakem

• latentní chlamýdiové infekce jsou bolesti v oblasti páteře. U postižených lidí se mohou vyskytovat

• v ústech, chlazení a svědění v kostech přecházející někdy až jakoby v bolest kostí ( zřejmě drážděním

• různé ( pro některé lékaře až nepochopitelné ) potíže jako je svědění až bolest kůže, pachutě

• okostice LPS ), výskyt na dotek a tlak lokálně bolestivých míst v různých částech těla, náhlé pocity

• tepla či zimy nezávisle na okolní teplotě, okorání rtu bez zvýšené teploty těla a další. U některých

• postižených lidí se můžou objevit různé nepřfiernné, zejména bolestivé stavy, které se stěhují z místa

• na místo. Vše nasvědčuje tomu, že vznik tzv. "stěhovavých bolestí v těle" i většina subjektivních

• bolestivých potíží je zřejmě způsobena dlouhodobým drážděním nervu endotoxiny (lipopolysacharidy)

• chlamydií. Endotoxiny mají za následek zejména vznik dráždění ( bolesti, křeče, svědění, pálení,

• záškuby, brnění, mrtvění ) v oblastech nervových zakončení. Někteří dlouhodobě postižení lidé uvádějí

• občas "divné stavy", které nedokáží přesně popsat Jedná se jakoby o směs velmi nepříjemných pocitu

• dohromady, jako například pocit celkové slabosti, závratě, nutkání ke zvracení a výskyt rozostřeného

• myšlení, které je, jakoby zamlžené a neuspořádané - myšlenky jakoby utíkají. Současně se s tím

• vyskytuje i zhoršené vybavování paměti. K tomu se objevují různé bolestivé stavy. Tito lidé uvádějí, že

• v takových stavech ztrácejí zájem o život a nejraději by nežili.

• Poruchou inervace nervových zakončení v cílových orgánech dochází ke vzniku škály onemocnění

• těchto orgánových systémů, Podrážděné nervy jsou následně velmi citlivé na sebemenší změny počasí

• (zvýšení stupně biozátěže). To pak způsobuje postiženým lidem variabilní intenzitu potíží při různých

• změnách počasí. Výše uváděné .stěnovánř' potíží je pravděpodobně vyvoláno specifickým vlivem

• jednotlivých změn počasí jen na podrážděné nervy určitého orgánu. O tom svědčí to, že řada takto

• postižených lidí uvádí ve stejnou dobu vznik stejných potíží. U starších lidí často dochází k závažným

• revmatickým změnám na kloubech a často i na malých kloubech prstu (otoky malých kloubu a

• deformace prstu). Z informací některých dospělích lidí vyplývá, že zřejmě mají tuto infekci od dětství a

• často uvádějí i podobné obtíže i u svých rodičů,

• Po mnohaleté latentní chlamydiové infekci muže u řadvpostížených docházet v důsledku dráždění

• nervu endotoxiny chlamydií k výskytu různých výše uváděných, ale i dalších potíží, např. mohou se

• objevit velké bolesti vleže (postižení se při spánku bolestí i mrtvěním končetin budí a musí hledat

• ulevující polohu). Při větších změnách počasí se můžou objevit náhlá onemocnění ( prujmy, nevolnosti,

• zvracení, malátnost, únava i krátkodobé zvýšení teploty ), což lékaři často diagnostikují jako "střevní

• infekci". Toto onemocnění trvá zpravidla krátce 0,5 - 3 dny. U některých postižených lidí muže

• docházet k funkčním poruchám různých orgánových systému i vzniku různých, ničím nevysvětlitelných

zdravotních potíží, včetně závažných onemocnění ještě v produktívním věku. U postižených osob i





Kde je původ těchto „mýtů“ ?

• Studie na zvířecích buněčných kulturách (myší 
fibroblasty) s CT nebo CPs



Perzistence/rekurence vs kolonizace ?

• Meyer, Eddie ( 1930s) koncept latentní infekce                
u Ch. psittaci

• Bader, Morgan (1961) útlum vývoj CPs deprivací 
určitých metabolitů (kys. listová) nebo expozicí 
aminopterinu

• Matsumoto (1970, 1988) prokazují vliv stressorů
(živiny, penicilin) na vývoj CPs + CT (vznik aRBs)              
a obnovení vývoje po odstranění stressoru

• Moulder, Mc Coy, Lee myší fibroblasty po infekci CPs
detrukce většiny bb., ale ne všech 

• Beatty (1993, 94)  CT- hladiny INF gama + tryptofan



Perzistence

• Harper (2000), Lambden (2006), Capmany
a Damiani (2010), McKuen (2013),

• Společný jmenovatel všech studií in vitro bylo 
zastavení vývoje  CT (vznik aRBs)                      
na buněčných kulturách vlivem stressorů a po 
jejich odstranění obnova normálního vývoje



Perzistence

• Rothermel 1983, Shemer a Sarov 1985, 
Huston 2008, Skilton 2009 a další

• Tyto skutečnosti nepotvrzují

• Výskyt aRBs nesouvisí s perzistencí infekce 
Chlamydiemi



Perzistence/REKURENCE

• Veterinární Chlamydie včetně těch úzce 
fylogeneticky příbuzných CT jako je 

• Ch. muridarum a Ch. suis perzistují v GIT

• Manifestní infekce zvířat se projevuje pouze za 
určitých podmínek (imunodeficit, frekventní
reexpozice („abortion storm“ – Pospischil 2002)

• Cm  perzistuje v GIT a Azitromycin likviduje Cm  
v genitálním traktu nikoli v GIT (Yeruva, Rank 
2013, 2014)



Realita



Chlamydophilla pneumoniae (CP) 

• Většina infekcí proběhne asymtomaticky, 
nejčastější klinické příznaky jsou IHCD a IDCD

• U dětí je 30-50 % IHDC vyvoláno CP nebo 
duální infekcí CP + chřipka + MP



Promořenost dětské populace 
Chlamydie

• Pozitivní titry proti Ch. pneumoniae 1-6 let 
7,4 %

• Starší děti  19,7 % 
• Nebyly detekovány protilátky proti Ch. 

trachomatis
• (Janečková, Roubalová, Zprávy CEM, 2006;15-17)

• Některé publikace: promořenost dětí 80-90 %
• 70 % dospělých má protilátky proti CP a 30 % z nich 

kromě IgG i IgA/IgM



Čína

• 87,5 % populace má pozitivní titry proti CP     
ve třídě IgG

• (50,6 % u dětí 2-4 roky, 98,7 % ve věku nad    
70 let)

Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2014, Apr 1: 94 (12): 919-23



Chlamydophilla pneumoniae a 
ateroskleróza

• Na experimentálně nakažených HUVECs
(human umbilical vein endothelial cells) CP je 
prokázán vliv na metabolizmus tuků. 
Proatherogenní efekt  je demonstrován 
zvýšením oxidovaného low-density
lipoproteinu, který je považován za časný 
atherogenní marker.

Mol Med Rep 2014, Sun et al
Pathol Dis 2013, Campbell et al



CP a koronární příhody

• Signifikantně vyšší počet anti CP pozitivních 
pacientů s progradující kalcifikací KA, kuřáků   
a obézních

• Pozitivita anti CP IgA korelovala s vyšším 
rizikem akutní koronární příhody, anti CP IgG
nikoli

Eur J Prev Cardiol, 2014, 21 (5): 559-65

Atherosclerosis 2014, 233 (2): 338-42



CP a ateroskleróza

• Vztah mezi séropozitivitou anti CP a CAC 
(coronary artery calcium) nebyl prokázán -
prospektivní multicentrická studie cca 6000 
pts ( Baltimore, Rotterdam)

Atherosclerosis 2013, Oct 230 (2):268-74



CP a kardiovaskulární choroby

• 1991-2011 bylo publikováno 1652 článků 
na toto téma

• Více než tucet studií s antibiotickou léčbou 
bylo realizováno - všechny s negativním 
efektem na KVCH

N Am J Med Sci 2013, Mar: 5 (3): 169-81



CP a CMP

• Signifikantně vyšší počet pacientů s CMP byl 
anti CP IgA pozitivních vs CP IgG, kde se  
souvislost nepotvrdila

• U ostatních cerebrovaskulárních onemocnění 
nebyl vztah prokázán

BMC Neurol 2013, Nov 21:13:183



CP a asthma bronchiale

• CP specifický IgE prokázán u 107/197 (54 %) 
buď v séru nebo v BALu u dětí 
s kortikorezistentním respiračním 
onemocněním – asthmatici výrazně vyšší podíl

• CP DNA pozitivní v 134/197 (68 %) v BALu

• Kontrolní skupina : negativní

Resp Res 2012, Apr 18:13:32



CP a asthma bronchiale u dospělých

• Pozitivita IgE spec pro CP je významně 
asociována se závažností asthmatu a CP IgE
by měl být považován za biomarker pro studie 
patogeneze asthmatu

PLoS One. 2012:7(4) e 35945



Ch. pneumoniae (CP) a IgA nefropatie 
????

• Čínská studie v čínštině uzavírá, že těžké IgA
nefropatie s masivní proteinurií byly 
asociovány s průkazem CP DNA v renální tkáni 
??????

• V abstraktu více nejasností

6Xi Bao Yu Fen Zi Minan Yi Xue Za Zhi, 2014, Jul:30 (7): 754-8
Zhao et al



CP a Erythema multiforme

• HVH

• M. pneumoniae

• CP

CP a osteoporóza
• DNA CP nalezena v osteoporotických kostech   

i v PBMCs v signifikantně vyšším procentu než 
u osteoartritid

Pediatr Rep 2013, Jun 13:5 (2):35-7

Osteoporosis Int 2013, May 24 (5):1677-82



CT a ženská infertilita a aborty

• Akutní oligo či zcela asymptomatická CT 
cervicitida může rezultovat v GEU, spont. 
aborty, PID , perihepatitida

• TFI (tubární faktor infertility) 41,4 % pozitivita protilátek ve třídě IgA

• Spont. Aborty  21,3 %

• Ca děložního čípku

Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2014, Arsovic et al
Medicine ( Baltimore), 2016, March, 95 (13) e 3077  Zhu et al



CT a infertilita mužů

• Uretritis, epididymitis – ReA (20letá studie z Austrálie-

23/770 ( r. 1992-1996), 1/2257 (r. 2007-2011)

•

• Nebyl prokázán žádný vliv na kvalitu nebo 
počet spermií

Int J STD AIDS, 2016, Sep:27 (10): 882-9, Mason E et al.



CP a CT v etiologii keratoconjunctivitis
sicca

• Soubor nemocných před oční operací – 103 pts jako 
kontrolní soubor (KVCh 0, asthma 0, kloubní onem. 0)

• 69 % anti CP  (31 % IgA/IgM, 45 % anti cHSP60 IgG)
• 37 dospělých pacientů s folikulární konjunktivitidou 

a příznaky KCS, 11 mělo laboratorní nález (sérologie, 
detekce antigenu a DNA. 10 pacientů pozitivita anti CP IgA
a/nebo IgM, současně byla prokázána pozitivita anti-
cHSP60 IgG, u osmi nemocných i pozitivita anti-chlamydia
IgA a/nebo IgM. Pozitivní stěry byly zaznamenány u šesti 
pacientů. U sérologický nález nevýrazný, ale na infekci Ch. 
pneumoniae poukazovala pozitivita DNA Ch. pneumoniae
v periferních leukocytech, 

ČLČ, roč, 150, č.12 (2011), s. 656-659
Hrubá et al



CT a reaktivní artritidy a nediferencované 

spondyloartropatie ‡

• Chlamydia trachomatis
• SnPCR a nPCR (chromozomální MOMP gen                       

a extrachromozomální plasmid gen) resp. DFA

• M/Ž  13:3       M/Ž  15:7

• Ø věk 34,2 r.      30,7 r.

• Pozitivita v SF (synoviální tekutina)

• ReA 31,2 % (33,3)  uSpA 18,2 % (25)
• s IgG a SF IgA zcela nekoreluje s PCR

• Kontrolní skupina RA negativní PCR i sérologie

• Předpoklad: přežívání EB v monocytech SF
Int.J.Rheum.Dis., 2014, Kumar et al

Int J Rheum Dis,2016. May, 19 (5), 506-11).Kumar et al



Kauzální vztah Chlamydií a Artritidy       
a spondylartritida ?

• Curr.Rheumatol Rep 2016, Feb:(18 (2):9 doi
10. 1007/s 11926-015-0559-3,  Zeidler H, 
Hudson AP



Diagnostika

• Podobné  vlastnosti Chlamydiales

• Různý stupeň sekvenční analogie

• Problémy v sérologické diagnostice 
u rodových a druhových protilátek



Průkaz protilátek - o čem 
vypovídá ?

• Sérologický výsledek dává informaci 
o vzájemné reakci makro                    

a mikroorganizmu, přesněji řečeno   
o reakci imunitního systému            

na prezentovaný antigen



Faktory ovlivňující imunitní reakci

• Na straně mikroorganizmu
• Maskování polysacharidovým 

pouzdrem (pneumo) nebo lipidy 
(mykobakterie)

• Intracelulární bakterie, 
které indukují spíše 
buněčnou imunitu, 
protilátky jsou vedlejší 
produkt

• Nabídka antigenu ovlivňuje 
množství protilátek i jejich 
kvalitu

• Na straně makroorganizmu

• Stav imunitního 
systému



Bystander aktivace

• Aktivace B ly na plasmatickou b. signálem 
APC vázaný na MHC II a signál interleukinový

• Interleukinový signál může fungovat 
samostatně i bez přítomnosti Ag, pokud se 
paměťová b. již s Ag v minulosti setkala



Interpretace serologických výsledků                
u Chlamydia trachomatis

• jasné: 

• 4násobný vzestup sérokonverze

• Nejasné:

• tubal factor infertility (HSPs60) - vysoce 

konzervované buněčné stressové proteiny – stressem ale může být 
cokoli (záření, toxin, horečka..), mají vysokou homologii mezi 
člověkem a myší (99,9 %) a mezi člověkem a bakteriemi (60 %)

• Vzhledem k vysoké homologii může docházet ke zkříženým reakcím, 
což může vyústit v autoimunitní reakce

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Pap_smear_showing_clamydia_in_the_vacuoles_500x_H&E.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Pap_smear_showing_clamydia_in_the_vacuoles_500x_H&E.jpg


Diagnostika

• Neexistují laboratorní markery perzistující či 
chronické infekce (70 % obyvatel má pozitivní 
anti CP IgG a 30 % anti CP IgA/IgM).

• Perzistující infekce u lidí, pokud existují, tak jsou 
v současnosti diagnostikovány pomocí 
markerů, které byly vyvinuty pro akutní 
infekce.

• Front Cell Infect Microbiol. 2013, 17: 3:99



Bezkultivační metody

• DFA (fluorescenční Ab)

• EIA

• DNA probes

• rt PCR
• LCR (ligase chain reaction)

• TMA (Transcription Mediated
Amplification)

• Hybrid capture

• Strand Displacement Assay (SDA 
Becton-Dickenson)

• Materiál:

• moč 10-20 ml nejméně    
1 hod. po posledním 
vymočení do sterilní 
zkumavky ochladit           
na 2-8 °C - nemrazit, 
transport do 24 hodin.

• Hluboké odběry z urethry
nebo cervixu - poslat 
hned nebo do použít 
transportní pufr



Zásady léčby
• Léčíme pacienta a ne titry !!

• kontrola úspěšnosti léčby pouze 
použitím přímých metod nikoli 
dynamikou titrů !!

• Kontrola po léčbě pouze u gravidních   
a kojenců s konjunktivitidou nebo 
pneumonií



ANTIBIOTIKA

• Doxycyklin

• Makrolidy

• Azalidy

• Chinolony



‡

• Doxycyklin snižuje CP indukovanou produkci  
spec. IgE a IL-4, ale nesnižuje hladinu INF 
gama – studie s mononukleáry z periferní 
krve, získaných od  IgE pozitivních 
asthmatiků.

• Neměl vliv na počet kopií DNA CP.

J Antimicrob Chemotherapy 2013, Oct: 68 (10):2363-8



Léčba infekcí CT u genitouretrálních
infekcí

• Metaanalýza 23 studií (1147pts AZITRO a 912 
pts doxy)

• Srovnání Azitromycinu (1 g/1 den)                      
a Doxycyklinu (2x 100 mg/7 dní)

• Prokázána mírná převaha účinku doxycyklinu

• Clin Infect Dis 2014,15:59 (2) :193-205.



Léčba infekcí vyvolaných CP

• 10-21 dní

• Viz DP

•www.infekce.cz



Message for home

• Perzistence anti CT a CP ve třídě 
IgA/IgM není důkazem               
pro perzistující infekci

• (možná i polyklonální aktivace protilátek při EBV, 
MP infekci)





Message for home

• Nemáme diagnostické metody, jak prokázat 
perzistující infekci, tudíž nemáme podklady 
pro  prodlouženou či dokonce dlouhodobou 
antibiotickou léčbu

• Nejsou důkazy pozitivního efektu 
dlouhodobé antibiotické léčby

• (Evidence Based Medicine)



Alternativní léčba ? Další stressor
Chlamydií ?

• Roquefort sýr

• Imunofluorescentní metodou prokázáno 
na HL buněčných liniích, že přidání 
proteinového extraktu z Roquefortu
významně snižuje propagaci CP v těchto 
liních, efekt byl závislý na dávce  Roquefortu

ScientificWorld Journal 2013, APR 28: 140591






