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REZUMAT
Chlamydia trachomatis, una dintre cele mai frecvente bacterii cu transmitere sexuală, cu peste 90 de milioane 
de noi cazuri pe an / OMS, este unul dintre principalii agenţi etiologici ai BIP, fi ind decelată în aproximativ 
20-40% dintre cazuri în cervixul femeilor cu această afecţiune. Obiectivul studiului de faţă este de a releva 
importanţa detecţiei antigenului LPS (lipopolizaharidic) şi ADN ale Chlamydiei trachomatis ca markeri genitali 
ai infecţiei cu Chlamydia trachomatis la femei cu BIP, în vederea instituirii unui tratament precoce şi adecvat. 
AgLPS al Chlamydiei trachomatis a fost decelat în 5 cazuri, ADN – Chlamydia trachomatis a fost decelat în 
8 cazuri, iar AgLPS şi ADN – Chlamydia trachomatis au fost evidenţiate împreună la 1 pacientă din totalul 
cazurilor investigate. Markerul genital prevalent al infecţiei induse de Chlamydia trachomatis este ADN-
Chlamydia trachomatis, urmat de AgLPS. Utilizarea de rutină a tehnicilor de biologie molecurară – PCR, LCR 
– ar releva mult mai precoce infecţia latentă asimptomatică şi ar contribui la stabilirea unei terapii antimicrobiene 
efi ciente, prevenind astfel instalarea BIP, a complicaţiilor ei, cât şi contaminarea viitorilor parteneri sexuali.
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ABSTRACT
Chlamydia trachomatis, one of the most common bacteria sexually transmitted, with over 90 million new 
cases annually/WHO, is a major etiologic agents of PID (pelvic infl ammatory disease), being detected in 
approximately 20-40% of cases in the cervix of women with this condition.
The objective of this study is to reveal the importance of detection of antigen LPS (lipopolysaccharide) and 
Chlamydia trachomatis DNA as markers of genital infection with Chlamydia trachomatis, in women with PID 
in order to establish an early and appropriate treatment. For all cases investigated AgLPS of Chlamydia 
trachomatis was detected in 5 cases, DNA – Chlamydia trachomatis was detected in 8 cases, and AgLPS and 
DNA - Chlamydia trachomatis were found together in one patient. The prevalent genital marker in case of 
Chlamydia trachomatis infection is Chlamydia trachomatis DNA followed by AgLPS. The usaged of molecular 
biology techniques – PCR, LCR – would reveal more early latent asymptomatic infection and would help 
establish an effective antimicrobial therapy, thus preventing installation of PID and its complications and 
future contamination of sexual partners.
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INTRODUCERE

Infecţia cu Chlamydia trachomatis este una 
dintre cele mai frecvente boli cu transmitere sexuală 
(BTS), deşi formele asimptomatice, foarte frecvente, 
nu permit încă o evaluare corectă a incidenţei (peste 
90 de milioane de noi cazuri pe an/OMS). Cu toate 
că debutul acestei infecţii este silenţios, fără 

manifestări majore, care să creeze un disconfort 
accentuat, evoluţia conduce la sechele serioase, in-
cluzând boala infl amatorie pelvină (BIP), peri-
hepatita (sindromul Fitz-Hugh-Curtis), infertilitate, 
sarcini ectopice, risc crescut de a contracta o infecţie 
cu HIV (1,2,3). În lipsa tratamentului adecvat, 
infecţiile cu Chlamydia trachomatis pot evolua spre 
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complicaţii severe, 40-60% dintre femeile infectate 
cu această bacterie prezentând BIP, 20-25% dintre 
pacientele cu BIP devin infertile, 18% dintre infec-
ţiile chlamydiene se cronicizează, iar 9% dintre 
femeile infectate pot avea sarcini ectopice. Studiile 
arată că incidenţa extrem de crescută (peste 1 milion 
cazuri/an/SUA, circa 100.000 cazuri simptomatice/
an/Canada) în ultimele decenii a BIP, se datorează, 
în cea mai mare parte, infecţiilor recurente şi cronice 
cu Chlamydia trachomatis (4, 5, 6).

Boala infl amatorie pelvină (BIP) este defi nită ca 
fi ind un sindrom clinic acut asociat cu ascensiunea 
rapidă a microorganismelor din vagin sau cervix în 
endometru, trompe uterine, ovare şi structurile 
adiacente. Oricare din asocierile endometrită – 
salpingită, anexită, abcese tubo-ovariene sau pelvi-
peritonită sunt caracteristice pentru BIP. Markerii 
de risc pentru BIP sunt: vârsta tânără (rată crescută 
a infecţiei cu Chlamydia trachomatis la adoles-
cente); antecedente de BIP (anexite recurente); 
antecedente de infecţie cu Chlamydia trachomatis; 
parteneri sexuali multipli; excesul de spălături va-
ginale (modifi carea fl orei locale, leziuni epiteliale, 
distrucţia barierei de mucus cervical); prezenţa 
dispozitivelor intrauterine (sterilet, în special în 
primele 21 zile după montare); contraceptivele 
orale (pot creşte riscul infecţiei chlamydiene cer-
vicale, dar reduc simptomatologia manifestă în BIP 
printr-un mecanism încă neclar); condiţiile socio-
demografi ce (4,7,8). Etiologia celor mai multe 
cazuri de BIP este polimicrobiană (Chlamydia 
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella 
vaginalis, bacterii anaerobe, Trichomonas vaginalis, 
etc), unul din cei mai comuni patogeni fi ind 
Chlamydia trachomatis, decelată în aproximativ 
20-40% dintre cazuri în cervixul femeilor cu BIP. 
După unele studii, la pacientele cu BIP de etiologie 
Chlamydia trachomatis, riscul de sarcină ectopică 
creşte de circa 6-10 ori, iar infertilitatea tubară 
apare la aproximativ 8% dintre femeile cu un singur 
episod, la 20% după două episoade şi la 40% după 
trei episoade acute de BIP. Diagnosticul BIP 
include: diagnostic clinic; investigaţii paraclinice: 
ultra sonografi e transvaginală, biopsie de endometru, 
laparoscopie (în cazuri cu simptomatologie atipică 
sau instalată brusc); investigaţii adiţionale: examene 
bacteriologice uzuale din secreţia vaginală, teste 
pentru detecţia Chlamydiei trachomatis (teste sero-
lo gice, din secreţia colului uterin şi din primii 10-30 
ml ai urinei de dimineaţă), teste de infl amaţie nes-
pecifi că (VSH, proteina C reactivă, fi brinogen) (9, 
10,11).

Obiectivul studiului de faţă este de a releva 
importanţa detecţiei antigenului LPS (lipopolizaha-

ridic) şi ADN ale Chlamydiei trachomatis ca mar-
keri genitali ai infecţiei cu Chlamydia trachomatis 
la femei cu BIP, în vederea instituirii unui tratament 
precoce şi adecvat.

MATERIAL ŞI METODĂ

Lotul de studiu a implicat participarea a 42 de 
femei selectate dintre pacientele care s-au adresat 
medicilor ginecologi în vederea diagnosticării şi 
tratării BIP (GAR 2007/nr. 72). În intervalul 2007-
2008 pacientele cu diagnosticul clinic de BIP au 
fost orientate de către medicul ginecolog (Clinica 
de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Universi-
tar de Urgenţă, Bucureşti) spre cabinetul de consul-
tanţă şi diagnostic al Institutului de Virusologie 
„Ştefan S. Nicolau“ în vederea detecţiei şi stabilirii 
Chlamydiei trachomatis ca agent etiologic unic al 
BIP. După informarea şi obţinerea consimţămân-
tului de participare la studiu (consimţământ verbal, 
cu asigurarea confi denţialităţii), fi ecare participantă 
a fost invitată să completeze un chestionar cu privire 
la datele personale, care au inclus: vârsta, diagnos-
ticul clinic, date despre simptomele bolii, date 
despre antecedentele de infecţie cu Chlamydia tra-
cho matis. Structura grupului de studiu este detaliată 
în tabelul 1.

TABELUL 1. Structura grupului de studiu
Grup de studiu: 42 paciente (2007-2008) – caracteristici 
generale
• Vârsta între 19-46 ani / • Diagnostic clinic: BIP
• Simptomatice 19 (45,23%):
– primoinfecţie: 8 (19,04%)
– antecedente nedeclarate: 11 (26,19%)
• Asimptomatice: 23 (54,77%)
– primoinfecţie: 9 (21,42%)
– antecedente nedeclarate: 14 (33,35%)

Probele biologice utilizate au fost secreţia en-
docervicală şi urină (primii 10-30 ml din urina de 
dimineaţă), în vederea detecţiei AgLPS – Chlamydia 
trachomatis şi ADN – Chlamydia trachomatis. Pre-
levarea secreţiilor din endocol s-a făcut în primele 
10 zile după ciclul menstrual, pe masa ginecologică, 
de către personalul medical specializat. Cu un re-
coltor steril tip (Copan Diagnostics) s-a îndepărtat 
excesul de secreţii sau mucus (care pot compromite 
testul), apoi s-a inserat în cervix un alt recoltor tip 
(Cervex-Brush®) (1-1,5 cm) care se roteşte (5-10 
secunde) pentru a desprinde celulele de la nivelul 
canalului endocervical, care apoi se scoate fără a 
atinge mucoasa vaginală. Prelevatul endocervical a 
fost suspendat în mediul de transport specifi c şi 
transportat la laborator în vederea testării. Urina, 
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recoltată dimineaţa, la prima oră, după o toaletă lo-
cală cu apă şi săpun, a fost transportată la laborator, 
în maximum 1 oră din momentul recoltării, şi cen-
trifugată la 2.500 g, 20 minute; sedimentul obţinut 
în urma centrifugării a fost suspendat în mediul de 
transport specifi c în vederea testării. În cazul în 
care probele nu au fost testate imediat, au fost de-
pozitate la - 20ºC (12,13,14). Tehnicile de laborator 
utilizate au fost: Elisa (Mastazyme Chlamydia, 
Mast Diagnostica Gmbh, test comercial pentru 
detecţia AgLPS – Chlamydia trachomatis), extracţia 
ADN (DNA-Sorb-A Extraction Kit, Sacace Bio-
tech nologies, test comercial pentru extracţia ADN 
– Chlamydia trachomatis), PCR (reacţia de ampli fi -
care a polimerazei) (Chlamydia Trachomatis 
330/740 IC, Sacace Biotechnologies, test comercial 
pentru amplifi carea ADN extras) şi elecroforeza în 
gel de agaroză 2% pentru vizualizarea ampliconilor 
de Chlamydia trachomatis (15,16,17,18,19). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII

AgLPS al Chlamydiei trachomatis a fost decelat 
în 5 cazuri, ADN – Chlamydia trachomatis a fost 
decelat în 8 cazuri, iar AgLPS şi ADN – Chlamydia 
trachomatis au fost evidenţiate împreună la 1 pa-
cientă din totalul cazurilor investigate, distribuţia 
lor în grupul studiat fi ind prezentată în tabelul 2.

În cazul pacientelor simptomatice, distribuţia 
AgLPS şi a ADN-Chlamydia trachomatis a fost 

următoarea: 1 caz a avut prezent AgLPS în urină, 1 
caz în endocol şi 1 caz şi în urină şi în endocol. La 
cele 23 de paciente asimptomatice, AgLPS a fost 
prezent la: 2 cazuri în urină şi 1 caz în endocol. 
ADN-ul chlamydian a fost prezent în endocol la 2 
paciente simptomatice, la 2 paciente asimptomatice 
a fost detectat în urină, la 4 paciente asimptomatice 
în endocol şi la 1 pacientă asimptomatică atât în 
urină, cât şi în endocol. Prevalenţa AgLPS şi a 
ADN-Chlamydia trachomatis la paciente simpto-
matice şi asimptomatice este prezentată în tabelul 
3. În ceea ce priveşte statusul infecţiei, distribuţia 
AgLPS şi a ADN a fost următoarea: AgLPS a fost 
prevalent la cazurile cu primoinfecţie (3 cazuri) şi 
ADN-ul chlamydian la pacientele care au negat 
ante cedentele de infecţie chlamydiana (8 cazuri) 
(tabelul 4).

AgLPS al Chlamydiei trachomatis a fost pre zent 
la 11,9% din totalul pacientelor cu BIP investigate, 
prevalenţa fi ind egală la pacientele simptomatice şi 
asimptomatice – 7,14%. Preva lenţa crescută a 
AgLPS a fost asociată cu ca zurile de BIP cu pri-
moinfecţie chlamydiană – 7,14%. 

ADN – Chlamydia trachomatis a fost evi denţiat 
la 19,04% cazuri dintre cele testate, pre valenţa 
crescută caracterizând pacientele asimp tomatice – 
14,28% şi pacientele cu ante ce dente nedeclarate de 
infecţie chlamydiană – 19,04%. Probabil că infecţia 
chlamydiană asimptomatică contractată în ante ce-
dente, con fi rmată doar de prezenţa ADN, a indus 

TABELUL 2. Distribuţia AgLPS şi a ADN-Chlamydia trachomatis în grupul studiat în funcţie de produsele biologice 
testate
Probe biologice
testate

 Nr. 
 probe

 AgLPS -
Chlamydia trachomatis

Nr. 
probe

 ADN -
Chlamydia trachomatis

 Nr.
 probe

AgLPS + ADN - 
Chlamydia trachomatis

urină  40  2 (5%)  41 1 (2,43%)  40  0
secreţie endocol  42 2 (4,76%)  42 6 (14,28%)  42 1 (2,38%)
urină + secreţie
endocol

 42 1 (2,38%)  42 1 (2,38%)  42  0

TABELUL 3. Prevalenţa AgLPS şi a ADN-Chlamydia trachomatis la paciente simptomatice şi asimptomatice
 AgLPS / ADN - Chlamydia
 trachomatis 

19 paciente
simptomatice

Probe biologice testate 23 paciente
asimptomatice

Probe biologice
testate

AgLPS-Chlamydia 
trachomatis

 1 (2,38%) urină 2 (4,76%)  urină
 1 (2,38%) secreţie endocol 1 (2,38%)  secreţie endocol
 1 (2,38%) urină + secreţie  endocol 0 urină + secreţie endocol

 ADN-Chlamydia 
trachomatis

 0 urină 1 (2,38%) urină
 2 (4,76%) secreţie endocol 4 (9,52%) secreţie endocol

 0 urină + secreţie endocol 1 (2,38%) urină + secreţie endocol

TABELUL 4. Prevalenţa AgLPS şi a ADN-Chlamydia trachomatis în funcţie de statusul infecţiei
 AgLPS / ADN - Chlamydia
 trachomatis

 Status-ul infecţiei cu Chlamydia trachomatis
 Primoinfecţie17 paciente  Antecedente nedeclarate 25 paciente

AgLPS-Chlamydia trachomatis  3 (7,14%)  2 (2,38%)
 ADN-Chlamydia trachomatis  0  8 (19,04%)
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instalarea insidioasă a BIP. Un rol important în 
contractarea infecţiei chlamydiene l-au avut, pro-
babil, con tactele sexuale neprotejate cu parteneri 
sexuali asimptomatici pentru Chlamydia tracho-
matis, fi ind cunoscut faptul că peste 50% dintre 
bărbaţi sunt purtători asimptomatici ai acestei 
bacterii (20,21). Dacă partenerii sexuali au fost 
multipli şi consecutivi (date nedeclarate), riscul 
dezvol tării BIP a fost amplifi cat, datorită posibilelor 
infecţii chlamydiene recurente (22).

CONCLUZII

Markerul genital prevalent al infecţiei in duse de 
Chlamydia trachomatis este ADN-Chlamydia 
trachomatis, urmat de AgLPS. 

 Riscul dezvoltării BIP este amplifi cat în ca zul 
unui număr crescut de parteneri sexuali – mai ales 
cei cu portaj asimptomatic al Chla mydiei 
trachomatis – şi în cazul sexului ne  protejat, fapt 
care favorizează creşterea nu mărului de recurenţe 
şi cronicizarea bolii.

Introducerea în rutina diagnosticului de laborator 
al Chlamydiei trachomatis a detecţiei acizilor 
nucleici bacterieni cu ajutorul tehnicilor de biologie 
molecurară – PCR, Real Time PCR, LCR (ligase 
chain reaction) – ar releva mult mai precoce infecţia 
latentă asimptomatică şi ar contribui la stabilirea 
unei terapii anti mi crobiene efi ciente, prevenind 
astfel instalarea BIP, a complicaţiilor ei, cât şi con-
taminarea viitorilor parteneri sexuali.
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