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Zaka¿enie Chlamydia pneumoniae jako przyczyna
zaostrzenia astmy oskrzelowej  opis przypadku
Chlamydia pneumoniae infection as a cause of asthma exacerbation
JAROS£AW WLAZ£OWSKI , ANNA STAÑCZYK-PRZY£USKA, DANUTA CHLEBNA-S OKÓ£
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Koci Uniwersytetu Medycznego w £odzi, ul. Sporna 36/50, 91-738 £ód

W pracy opisano 12-letni¹ dziewczynkê, z rozpoznan¹ 7 lat
wczeniej astm¹, przyjêt¹ do szpitala z powodu dusznoci
i wiszcz¹cego oddechu. Pomimo rozpoznania choroby podstawowej
od oko³o 2 lat dziecko nie przyjmowa³o leków przeciwastmatycznych.
Na podstawie obrazu klinicznego i badañ dodatkowych rozpoznano
zapalenie p³uc o etiologii Chlamydia pneumoniae, które spowodowa³o
zaostrzenie przebiegu astmy. Po w³¹czeniu odpowiedniego leczenia
przeciwbakteryjnego oraz ponownym zastosowaniu steroidów
wziewnych i leków rozkurczaj¹cych oskrzela, stan pacjentki szybko
uleg³ poprawie. W przypadkach zaostrzeñ astmy oskrzelowej,
szczególnie u dzieci, nale¿y zawsze braæ pod uwagê mo¿liwoæ
zaka¿enia bakteriami atypowymi, w tym Ch. pneumoniae.
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A twelve years old girl with asthma diagnosed 7 years earlier was
admitted to a hospital with dyspnoe and wheezing. The child had not
been treated with antiasthmatic drugs. The diagnosis was pneumonia
caused by Chlamydia pneumoniae and asthma exacerbation. Following
treatment with macrolide antibiotic, inhaled corticosteroids and
bronchodilators child was in good general state.
Asthma exacerbation in children may be induced by atypical
bacterial infections e.g. Ch. Pneumoniae.
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Chlamydia pneumoniae jest jednym z 3 gatunków
bakterii z rodzaju Chlamydia chorobotwórczych dla cz³owieka. S¹ to drobnoustroje bytuj¹ce wewn¹trzkomórkowo, w swojej budowie przypominaj¹ce inne bakterie
Gram ujemne. Po raz pierwszy opisano je w 1984 r. jako
szczep TWAR. Powoduje zaka¿enia zarówno górnych,
jak i dolnych dróg oddechowych u pacjentów w ró¿nych
grupach wiekowych. Zaka¿enie to jest odpowiedzialne za
oko³o 10-20% pozaszpitalnych zapaleñ p³uc, a przeciwcia³a przeciwko tej bakterii znajdujemy nawet u 80% osób
w wieku podesz³ym [1,2,3].
Badania dotycz¹ce roli zaka¿enia Chlamydia pneumoniae w etiologii i patogenezie astmy oskrzelowej rozpoczê³y siê pod koniec lat 80. ubieg³ego wieku wraz
z przedstawieniem przez Fryden i wsp. pierwszego przypadku ujawnienia siê astmy w trakcie infekcji tymi atypowymi bateriami [4].

Opis przypadku
12-letnia dziewczynka M.D. przyjêta zosta³a do Kliniki Propedeutyki Pediatrii z powodu dusznoci, wiszcz¹cego oddechu oraz napadowego kaszlu (nr historii
choroby 599/2004). Z wywiadu wiadomo, i¿ dziewczynka urodzi³a siê w 29. tygodniu ci¹¿y z mas¹ cia³a 900 g.
Po porodzie hospitalizowana by³a na Oddziale Intensywnej Opieki i Anestezjologii i wentylowana w tym czasie
oddechem zastêpczym przez 2 tygodnie. W okresie dzieciñstwa wielokrotnie leczona by³a w szpitalu z powodu
zapaleñ oskrzeli i p³uc z towarzysz¹c¹ dusznoci¹ i wiszcz¹cym oddechem. W zwi¹zku z tym zosta³a skierowana
pod opiekê Poradni Alergologicznej, w której rozpoznano
u dziewczynki w 5. roku ¿ycia astmê oskrzelow¹ z uczuleniem na roztocze kurzu domowego. Od 2 lat dziecko nie
przyjmowa³o leków przeciwastmatycznych, poniewa¿
wed³ug matki czu³o siê dobrze. Starszy brat dziewczynki
choruje na alergiczny nie¿yt nosa.
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Tabela I. Wyniki morfologii krwi obwodowej dziewczynki
M.D. przed i po leczeniu szpitalnym
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potwierdzeñ zaka¿enia u dzieci choruj¹cych na astmê
oskrzelow¹ w porównaniu do populacji ogólnej. W pracy Kozio³ i wsp. czêstoæ przewlek³ego zaka¿enia wynoWskaniki morfologii
Przed leczeniem
Po leczeniu
si u dzieci z astm¹ oko³o 56%, natomiast w grupie konkrwi obwodowej
trolnej oko³o 11% [5]. Biscione i wsp. wykazali (metod¹
HGB (G/dl)
14,5
13,8
PCR) obecnoæ Chlamydia pneumoniae a¿ u ponad 1/3
HTK (%)
44
42
pacjentów hospitalizowanych z powodu epizodu nag³ej
RBC (M/µl)
4708000
4494000
dusznoci, g³ównie w przebiegu astmy oskrzelowej [6].
MCHC(%)
33,0
32,8
Tamm i wsp. wykazali z kolei, i¿ przeciwcia³a przeciwko
WBC (K/µl )
19100
12800
Ch. pneumoniae w klasie IgG, IgA wystêpuj¹ czêciej
Pa³eczkowate (%)
4
0
u pacjentów z astm¹ oskrzelow¹ w porównaniu do zdroWielop³atowe (%)
80
23
wej populacji. Nie zauwa¿ano takiego zwi¹zku w przyKwasoch³onne (%)
2
5
padku przeciwcia³ w klasie IgM [7]. Bardzo interesuj¹ce
Limfocyty (%)
13
65
s¹ wyniki badañ Hahna i wsp.; autorzy ci analizowali
Monocyty (%)
1
7
oddzielnie pacjentów, u których pierwsze objawy astmy
pojawi³y siê po ostrym incydencie zaka¿enia dróg oddechowych, pacjentów z ostrym zapaleniem oskrzeli bez
Przy przyjêciu do Kliniki pacjentka by³a w stanie ogól- astmy oraz choruj¹cych na astmê, u których choroba ta
nym ciê¿kim, ze znaczn¹ dusznoci¹, wiszcz¹cym odde- nie pojawi³a siê w wyniku zaka¿enia. Okaza³o siê, i¿ najchem, nie gor¹czkowa³a. Nad polami p³ucnymi stwier- czêciej dodatnie wyniki serologiczne zaka¿enia otrzydzono bardzo liczne zmiany os³uchowe pod postaci¹ wi- mywano u pacjentów z ostrym zapaleniem oskrzeli oraz
stów, rzê¿eñ ró¿nobañkowych, trzeszczeñ. Z odchyleñ od w tych przypadkach, gdy astma pojawi³a siê po incydennormy w wynikach badañ laboratoryjnych zwraca³a uwa- cie ostrej infekcji [8]. Black i wsp. z kolei zwracaj¹ uwagê leukocytoza z odm³odzeniem uk³adu bia³okrwinkowego gê na to, i¿ wy¿sze stê¿enia przeciwcia³ w klasie IgG i IgA
(tab. I), podwy¿szenie CRP (5,77 IU/ml, norma <0,5) i wy- wi¹za³y siê z wiêkszymi dawkami steroidów oraz wysokie stê¿enie IgE ca³kowitego (1287 IU/ml, norma <100). ¿szym score objawów i wiêkszym spadkiem FEV 1
W rtg klatki piersiowej opisywano obustronne, liczne u osób doros³ych z astm¹ oskrzelow¹. Nale¿y zwróciæ
zacienienia w rodkowych i dolnych polach p³ucnych. uwagê na to, i¿ nie dotyczy³o to dodatnich wyk³adników
Badania serologiczne w kierunku zaka¿enia M. pneumo- serologicznych zaka¿enia w klasie IgM [9]. Patogeneza
niae ujemne, Chlamydia pneumoniae w klasie IgM  zaostrzeñ astmy w przebiegu zaka¿enia Ch. pneumoniae
17 IU/ml (dodatnie), w klasie IgG i IgA ujemne. Na pod- jest z³o¿ona. Udowodniono, ¿e drobnoustrój ten wykazuje
stawie obrazu klinicznego i badañ dodatkowych rozpo- silny tropizm do komórek nab³onka, doprowadzaj¹c do
znano zapalenie p³uc o etiologii Chlamydia pneumoniae, pora¿enia rzêsek. Ponadto w badaniach eksperymentalktóre spowodowa³o zaostrzenie przebiegu astmy. Pod nych wykazano wysokie podobieñstwo pomiêdzy chlawp³ywem zastosowanego leczenia (klarytromycyna przez mydiowymi a ludzkimi bia³ka szoku termicznego. Wia8 dni, budezonid 400 µg/dobê, formoterol 2 x 12 µg, salbu- domym jest równie¿, ¿e infekcja Ch. pneumoniae protamol wziewnie, aminophyllina do¿ylnie) stan dziewczyn- wadzi do wytwarzania swoistych IgE skierowanych przeki poprawi³ siê, stopniowo ustêpowa³a obturacja dróg od- ciwko tej bakterii. Bior¹c pod uwagê przewlek³y charakdechowych oraz zmiany zapalne w p³ucach. Po 9 dniach ter zaka¿eñ chlamydiowych, charakterystyczny dla astleczenia pacjentka wypisana zosta³a do domu w stanie my proces zapalenia alergicznego ulega zintensyfikowaogólnym dobrym z zaleceniem dokoñczenia leczenia chla- niu [1,2].
mydiowego zapalenia p³uc oraz dalszego leczenia choroPowy¿sze spostrze¿enia mog³yby uzasadniaæ próby
by podstawowej  astmy oskrzelowej w poradni specjalileczenia zaostrzeñ astmy oskrzelowej antybiotykami i to
stycznej.
antybiotykami makrolidowymi. Z kolei w przewlek³ej
terapii obok dzia³ania przeciwbakteryjnego wykorzystuje
Omówienie
siê równie¿ znany przeciwzapalny i immunomoduluj¹cy
Jaki mo¿e byæ zwi¹zek pomiêdzy zaka¿eniem wywo- efekt dzia³ania tej grupy leków [10]. W czasopimie
³anym chlamydiami a astm¹ oskrzelow¹?
Chest opublikowany zosta³ artyku³ omawiaj¹cy teraOpublikowano szereg prac, których wyniki sugeruj¹ piê klarytromycyn¹ zastosowan¹ u 55 pacjentów chorumo¿liwoæ udzia³u bakterii atypowych (np. chlamydii) j¹cych na astmê oskrzelow¹. Antybiotyk podawany by³
w powstawaniu, zaostrzaniu i zmianie przebiegu astmy przez 6 tygodni. Okaza³o siê, ¿e leczenie spowodowa³o
oskrzelowej u dzieci. Dowodów na zwi¹zek pomiêdzy poprawê funkcji p³uc (FEV1), ale tylko u pacjentów, u któzaka¿eniem Ch. pneumoniae a astm¹ dostarczaj¹ w g³ów- rych wykrywano metod¹ PCR M. lub Ch. pneumoniae
nej mierze prace epidemiologiczne, wskazuj¹ce na zde- [11], co wskazuje na dominuj¹cy efekt przeciwbakteryjcydowanie czêstsz¹ obecnoæ g³ównie serologicznych ny takiej terapii.

162

Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(3), 160-162

W raporcie GINA 2002 Sugeruje siê, ¿e zaka¿enia bakteryjne w okresie niemowlêcym (szczególnie
Ch. pneumoniae) odgrywaj¹ rolê w rozwoju astmy
w póniejszym okresie ¿ycia. Dostêpne dane wskazuj¹ jedynie na zwi¹zek przewlek³ych zaka¿eñ dróg oddechowych z ciê¿k¹ astm¹ oraz zwi¹zek zaka¿eñ bakPimiennictwo
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teryjnych z zaostrzeniami astmy [12]. Czêst¹ przyczyn¹ zaostrzeñ astmy bywaj¹ zaka¿enia Chlamydia
pneumoniae. Dlatego je¿eli zaostrzenie astmy nie jest
bezporednio zwi¹zane z nasilon¹ ekspozycj¹ alergenow¹, nale¿y braæ pod uwagê mo¿liwoæ zaka¿eñ atypowych, w tym Ch. pneumoniae.
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