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STRESZCZENIE:    Wstęp. Powinowactwo do komórek nabłonka i limfocytów, zdolność do hamowania apoptozy zakażonych komórek 
gospodarza oraz występowanie w formie przetrwałej niewrażliwej na antybiotyki – to cechy Chlamydia pneumoniae, 
które mogą być związane z przewlekłym stanem zapalnym migdałka gardłowego i jego przerostem. 

  Celem pracy była odpowiedź na pytania: 1) Czy w  migdałku gardłowym u  dzieci zakwalifikowanych do ade-
noidektomii występuje C. pneumoniae?  2) Czy występuje zależność między obecnością C. pneumoniae w migdałku 
gardłowym a wielkością migdałka gardłowego? 3) W których komórkach migdałka gardłowego najczęściej występuje 
C. pneumoniae?

  Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 200 dzieci w wieku od 2 do 16 lat (średni wiek – 6,4) wybranych spośród 
pacjentów zakwalifikowanych do adenoidektomii. U  wszystkich podczas kwalifikacji do zabiegu wykonywano 
badanie fiberoskopowe nosogardła. Tkankę usuniętego migdałka gardłowego badano metodą real-time PCR w kie-
runku C. pneumoniae. Migdałki pobrane od dzieci z  dodatnim wynikiem badania metodą PCR oraz od 10 losowo 
wybranych dzieci z ujemnym wynikiem tego badania, oceniano stosując badanie immunohistochemiczne (IHC).

  Wyniki. DNA C. pneumoniae w  usuniętym migdałku gardłowym stwierdzono u  5,5% dzieci. Dodatnie wyni-
ki uzyskiwano najczęściej w  grupie wiekowej od 10. do 16. roku życia (24,1%, 7/29). Wykazano zależność między 
występowaniem C. pneumoniae w migdałku gardłowym a wielkością migdałka gardłowego. U wszystkich dzieci z do-
datnim wynikiem badania metodą PCR potwierdzono obecność C. pneumoniae w migdałku gardłowym przy zasto-
sowaniu IHC. Najczęściej wykrywano C. pneumoniae w limfocytach oraz w komórkach nabłonka.

  Wnioski. Obecność C. pneumoniae w limfocytach i komórkach nabłonka migdałka gardłowego głównie u dzieci starszych 
z przerostem migdałka gardłowego potwierdza udział tej bakterii w procesach patologicznych tkanki migdałka gardłowego. 

 SŁOWA KLUCZOWE:   chlamydia pneumoniae, migdałek gardłowy, PCR, dziecko

ABSTRACT:   Objective. A tropism to epithelial cells and lymphocytes, an inhibition of apoptosis in host cells, an ability to occurrence in 
persistent form resistant to antibiotic treatment are the features of Chlamydia pneumoniae, which can have connection 
with chronic inflammation of an adenoid tissue and adenoid hypertrophy. This study aimed to (1) detect the C. pneumoniae 
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WSTĘP

W ciągu ostatnich lat w literaturze pojawiły się pojedyncze do-
niesienia zwracające uwagę na możliwą rolę Chlamydia pneu-
moniae w patologii migdałka gardłowego [7, 8, 16, 18, 26]. Nie-
wielka liczba tych publikacji wynika z trudności w hodowli C. 
pneumoniae oraz małej dostępności innych metod (PCR, im-
munohistochemia) mogących potwierdzić obecność tej bakte-
rii. C. pneumoniae należy do tzw. patogenów atypowych i ma 
istotny udział w zakażeniach dróg oddechowych szerzących 
się drogą kropelkową. C. pneumoniae podczas infekcji dróg 
oddechowych może osiągać dostęp do układu krążenia i być 
przenoszona do innych narządów przez limfocyty [25] i mo-
nocyty krwi [10]. Rozwój metod diagnostycznych przyczy-
nił się do powiązania roli C. pneumoniae z patogenezą astmy 
oskrzelowej [6, 9], miażdżycy tętnic [20, 22], seronegatywnego 
zapalenia stawów [13], choroby Alzheimera [2], stwardnienia 
rozsianego [23] i innych chorób przewlekłych.

Zakażenia o etiologii C. pneumoniae w obrębie górnych dróg 
oddechowych często mają tendencję do samoograniczania, 
jednak ustąpienie objawów klinicznych nie zawsze jest zwią-
zane z całkowitą eradykacją patogenu. C. pneumoniae może 
pozostawać w monocytach [10], komórkach nabłonka [19], 
komórkach układu nerwowego [4]. Nieskuteczność leczenia 
może być powiązana ze zmianą patogenu w formę przetrwałą, 
a nie z antybiotykoopornością [11]. 

Cechy C. pneumoniae, które mogą mieć związek z przewle-
kłym stanem zapalnym tkanek zakażonych przez tę bakterię to: 

• powinowactwo do komórek nabłonka i limfocytów, 
• upośledzanie czynności rzęsek [21], 
• zdolność do wywoływania zakażeń przewlekłych [12] 

i do stymulowania zwiększonego wydzielania cytokin 
prozapalnych oraz zwiększonej ekspresji cząsteczek 
powodujących przyleganie leukocytów [15], 

• hamowanie apoptozy komórek gospodarza [1, 19],
• niewrażliwość na antybiotyki docierające do wnętrza 

zakażonych limfocytów i monocytów [10, 24]. 

Znajdujący się w części nosowej gardła migdałek gardłowy, 
będący narządem układu immunologicznego z charaktery-
stycznym układem listewek zwiększających jego powierzchnię 
pokrytą nabłonkiem, może być miejscem toczącego się zaka-
żenia z udziałem tej bakterii.

Celem pracy była odpowiedź na pytania:
• Czy w migdałku gardłowym u dzieci zakwalifikowanych 

do adenoidektomii występuje C. pneumoniae?
• Czy występuje zależność między obecnością C. 

pneumoniae w migdałku gardłowym a wielkością 
migdałka gardłowego?

• W których komórkach migdałka gardłowego najczęściej 
występuje C. pneumoniae?

MATERIAŁ I METODY

Do badania włączono 200 dzieci (114 chłopców i 86 dziewczy-
nek) poddawanych adenoidektomii. U każdego dziecka podczas 
kwalifikacji do zabiegu wykonywano badanie fiberoskopowe 
nosogardła. Do adenoidektomii kwalifikowano dzieci z przero-
stem migdałka gardłowego (migdałek gardłowy w badaniu fibe-
roskopowym zajmował powyżej 50% światła nozdrzy tylnych), 
któremu towarzyszyły: objawy obturacji górnych dróg odde-
chowych (otwarte usta, chrapanie, bezdechy) i/lub nawracają-
ce ostre (≥6 razy w ciągu roku) lub przewlekłe infekcje górnych 
dróg oddechowych.

in an adenoid in children undergoing adenoidectomy, (2) estimate a connection between C. pneumoniae occurrence and 
the size of adenoid, (3) demonstration in which of adenoid cells C. pneumoniae occurs most often.

  Material and methods. The examined group consisted of 200 children aged from 2 to 16 years (mean age 6,4) un-
dergoing adenoidectomy. In all children during qualification for adenoidectomy a fiberoscopic examination of the 
nasopharynx was performed. A part of removed adenoid tissue was analysed by real-time PCR for C. pneumoniae. 
Adenoids from children with positive PCR examination and from 10 children with negative PCR examination were ex-
amined using immunohistochemistry (IHC).

  Results. C. pneumoniae in the adenoid was present in 5,5% children. Positive results were obtained most frequently 
(24,14%, 7/29) in the eldest group (10-16 years). A statistical analysis demonstrated the correlation between C. pneu-
moniae occurrence in an adenoid tissue and the size of adenoid. In immunohistochemistry C. pneumoniae was found 
the most frequently in lymphocytes and in epithelial cells.

  Conclusions. A presence of C. pneumoniae in lymphocytes and epithelial cells of the adenoid first of all in older chil-
dren with adenoid hypertrophy confirms the participation of this bacteria in adenoid pathology.

KEYWORDS:  chlamydia pneumoniae, adenoid, PCR, child



9OTOLARYNGOL POL 2016; 70 (5): 7-12

artykuł oryginalny / original article

Z badania wyłączono dzieci, które przyjmowały antybiotyki w cią-
gu 2 miesięcy poprzedzających adenoidektomię, pacjentów z za-
burzeniami immunologicznymi w wywiadzie oraz z anomaliami 
czaszkowo-twarzowymi.

Usunięte podczas adenoidektomii migdałki gardłowe przecinano 
skalpelem w połowie długości. Jedną część migdałka gardłowego 
przeznaczoną do badania IHC umieszczano w 10-procentowym 
roztworze formaldehydu zbuforowanym PBS (ang. phosphate buf-
fered saline). Drugą część migdałka gardłowego – przeznaczoną 
do badania metodą PCR – poddawano zamrożeniu i przechowy-
wano w temperaturze –70˚C. Izolacji DNA C. pneumoniae do-
konywano zgodnie z protokołem izolacji kwasów nukleinowych 
z tkanki zwierzęcej przy użyciu zestawu High Pure PCR Template 
Preparation Kit (Roche Diagnostics, Mannheim, Niemcy). Wykry-
wanie DNA C. pneumoniae przeprowadzono metodą real-time 
PCR z analizą ilości produktu w czasie rzeczywistym. W reakcji 
PCR primery były swoiste dla fragment regionu J38 genomu C. 
pneumoniae o długości 140 par zasad. Powstałe w wyniku reakcji 
PCR fragmenty DNA były wykrywane za pomocą sond znako-
wanych fluorescencyjnie, komplementarnych do amplifikowa-
nej sekwencji DNA zawartych w zestawie LightCycler® FastStart 
DNA Master HybProbe (Roche Diagnostics, Mannheim, Niemcy).

Barwienia immunohistochemiczne tkanki migdałkowej wy-
konywano z użyciem przeciwciała monoklonalnego Anti-
-Chlamydia pneumoniae firmy Thermo Scientific oraz zestawu 
uwidaczniającego EnVision

TM+/HRP Mouse lub EnVision
TM+/

HRP Rabbit Detection System, Dako Denmark A/S, Glostrup, 
Denmark (DAKO).

W analizie statystycznej wykorzystano pakiet SPSS PASW Sta-
tistics 18 (wydanie 18.0.3). Zastosowano test chi-kwadrat Pear-

sona, średni wiek dzieci porównano stosując t-test. Wartość P 
<0,05 uznano za istotną statystycznie.

Na przeprowadzenie badania (2010–2011) uzyskano zgodę Ko-
misji Bioetycznej działającej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Warszawie (KB/701/10).

WYNIKI

W grupie badanej (n=200) DNA C. pneumoniae metodą 
PCR wykryto w migdałku gardłowym u 11 pacjentów, co 

Ryc. 1.  Dodatni odczyn na obecność C. pneumoniae w limfocytach stanowiących 
utkanie migdałka gardłowego. Barwienie EnVision, x200.

Ryc. 2.  Dodatni odczyn na obecność C. pneumoniae w licznych komórkach ośrodka 
rozmnażania grudki chłonnej migdałka gardłowego. Barwienie EnVision, 
x200.

Tab. I. Liczba dzieci PCR(+) w poszczególnych grupach wiekowych.

WIEK (LATA) LICZBA BADANYCH (%) LICZBA DZIECI PCR(+) (%)

2-5 95  (47.5) 1 (1.1)

6-9 76  (38.0) 3 (4.0)

10-16 29  (14.5) 7 (24.1)

Tab. II.  Porównanie wielkości migdałka gardłowego oraz objawów obturacji 
górnych dróg oddechowych w grupie dzieci PCR(+) i PCR(-).

 PCR(+) CHILDREN PCR(-) CHILDREN

Stopień obturacji nozdrzy tylnych 
przez migdałek gardłowy w badaniu 
fiberoskopowym
50-70%
71-90%
Over 90%

0 (0.0%)
8 (72.7%)
3 (27.3%)

46 (24.3%)
117 (61.9%)
26 (13.8%)

Objawy obturacji górnych dróg 
oddechowych
Bezdechy
Chrapanie
Otwarte usta

2 (18.2%)
11 (100.0%)
11 (100.0%)

51 (27.0%)
176 (93.1%)
182 (96.3%)
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DYSKUSJA

Dane na temat obecności C. pneumoniae w tkance migdałka 
gardłowego są zróżnicowane, a odsetek jej wykrywania w róż-
nych badaniach waha się od kilku do 100% [3, 7, 8, 16, 18, 26]. 
Zależy to od zastosowanej metody detekcji oraz korelacji czasu 
badania z nasileniem epidemicznych zachorowań spowodo-
wanych przez C. pneumoniae. W przeprowadzonym badaniu 
własnym DNA C. pneumoniae wykryto u 5,5% dzieci. Podobne 
wyniki (4,8%) uzyskał Drago [7]. Z kolei Piacentini wykrył DNA 
C. pneumoniae w usuniętym migdałku gardłowym u 15,15% 
badanych (n=33) [18]. Różnice w częstości wykrywania DNA 
C. pneumoniae mogą wynikać z zastosowania różnych odmian 
metody PCR (nested PCR, real-time PCR). Znacznie częściej 
wykrywano C. pneumoniae, używając metod immunohisto-
chemicznych (IHC). Zestawienie wyników badań dotyczących 
obecności C. pneumoniae w migdałku gardłowym uzyskanych 
przez innych autorów oraz wyników badania własnego przed-
stawia tabela III (tab. III).

W badaniu immunohistochemicznym zwracało uwagę nierów-
nomierne rozmieszczenie dodatnich odczynów na obecność C. 
pneumoniae w obrębie poszczególnych komórek i przedziałów 
tkankowych migdałka gardłowego. Najczęściej stwierdzano C. 
pneumoniae w limfocytach stanowiących utkanie migdałka (5/11). 
U dwójki dzieci obserwowano masywne zakażenie tkanki migdał-
ka gardłowego z obecnością dodatnich odczynów w większości 
komórek tworzących grudkę limfatyczną.

W badaniu własnym zakażenie C. pneumoniae stwierdzano 
znacznie częściej (24,1%; 7/29) w najstarszej grupie wiekowej 
(10–16 lat) w porównaniu z grupami dzieci młodszych (2–5 
lat oraz 6–9 lat, odpowiednio 1,1% i 4,0%) i była to różnica 
istotna statystycznie (P<0,05). Najmłodsze dziecko z dodat-
nim wynikiem badania metodą PCR miało 3 lata i było jedy-
nym pacjentem z dodatnim wynikiem w grupie wiekowej od 

stanowiło 5,5 % badanych. Zakażenie C. pneumoniae czę-
ściej stwierdzano u dzieci starszych. Średni wiek (± SD) 
dzieci PCR(+) (n=11) wynosił 10,5 roku (± 3,6), natomiast 
średni wiek dzieci PCR(-) (n=189) wynosił 6,2 (± 2,8). Róż-
nica ta była istotna statystycznie (P<0,01). W najmłodszej 
grupie wiekowej (2–5 lat, n=95) odsetek dodatnich wyni-
ków wynosił 1,1%, natomiast w grupie wiekowej najstarszej 
(10–16 lat, n=29) dodatnie wyniki stwierdzono u 24,1% ba-
danych (tab. I).

Wykazano zależność między występowaniem C. pneumoniae 
w migdałku gardłowym a wielkością migdałka gardłowego oce-
nioną na podstawie badania fiberoskopowego. U wszystkich 
dzieci z potwierdzonym zakażeniem C. pneumoniae migda-
łek gardłowy w badaniu fiberoskopowym zajmował powyżej 
70% światła nozdrzy tylnych, natomiast w grupie dzieci PCR(-
) – u 75,7% badanych. Były to różnice istotne statystycznie 
(P<0,05) (tab. II). 

We wszystkich migdałkach gardłowych z dodatnim wynikiem 
badania metodą PCR (n=11) potwierdzono obecność C. pneu-
moniae, stosując metodę immunohistochemiczną. W 10 lo-
sowo wybranych migdałkach z ujemnym wynikiem badania 
metodą PCR nie stwierdzono dodatniego odczynu na obec-
ność C. pneumoniae przy zastosowaniu IHC. W IHC zwracało 
uwagę nierównomierne rozmieszczenie komórek z dodatnim 
odczynem na obecność C. pneumoniae, zarówno jeśli chodzi 
o rodzaj komórek, jak i ich lokalizację w poszczególnych prze-
działach tkankowych migdałka gardłowego. Najczęściej wy-
krywano C. pneumoniae w limfocytach stanowiących utkanie 
migdałka (n=5) (ryc. 1). U dwójki dzieci C. pneumoniae była 
obecna w większości komórek tworzących grudkę limfatycz-
ną migdałka (ryc. 2). W pozostałych migdałkach wykryto C. 
pneumoniae tylko w komórkach nabłonka (n=2) lub w poje-
dynczych komórkach nabłonka migdałka i w małych limfocy-
tach leżących podnabłonkowo (n=2).

Tab. III. Zestawienie wyników badań dotyczących wykrywania C. pneumoniae w migdałkach gardłowych.

NAZWISKO AUTORA ROK LICZBA 
BADANYCH WIEK (LATA) RODZAJ BADANIA WYNIKI 

DODATNIE

Normann E. 2001 69 1-15 (śr. 5) IHC (tkanka migdałka)
PCR (wymaz z gardła)

98.5%
7%

Engstrand I. 2001 20 3-10 (śr. 5 ) IHC (tkanka migdałka)
Nested PCR (tkanka migdałka)

100%
30%

Zalesska-Kręcicka M. 2006 110 3-15 (śr.6,1) Immunofluorescencja bezpośrednia (wymaz z 
części nosowej gardła) 26.4%

Drago L. 2008 44 śr. 5,78 Nested -PCR (tkanka migdałka) 4.8%

Piacentini GL. 2010 33 2-16 (śr.5 ) Nested-PCR (tkanka migdałka) 15.15%

Badania własne 2011 200 2-16
(śr. 6,4) Real-time PCR (tkanka migdałka) 5.5%
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naturalne sygnały prowadzące do apoptozy komórek gospoda-
rza przez działanie cytokin wydzielanych przez aparat sekrecji 
typu III tej bakterii [17].

Przeprowadzone badanie własne potwierdziło występowanie C. 
pneumoniae w tkance migdałka gardłowego. Przetrwanie niektó-
rych organizmów w specyficznych tkankach czy komórkach może 
mieć charakter przewlekłej infekcji przebiegającej bez gwałtowne-
go niszczenia komórek gospodarza. Nieprawidłowa lub niepełna 
odpowiedź immunologiczna na zakażenie C. pneumoniae może 
sprzyjać przewlekłej stymulacji antygenowej, podtrzymując stan 
zapalny i przyczyniając się do przerostu albo przewlekłego stanu 
zapalnego migdałka gardłowego [7].

WNIOSKI

• Wykazano zależność między występowaniem C. 
pneumoniae w migdałku gardłowym a wiekiem dziecka.

• Stwierdzono zależności między występowaniem C. 
pneumoniae w migdałku gardłowym a wielkością 
migdałka gardłowego.

• Zauważono, że C. pneumoniae w migdałku gardłowym 
występuje najczęściej w limfocytach oraz w komórkach 
nabłonka.

PODZIĘKOWANIA

Podziękowania za częściowe wsparcie finansowe dla firmy Ab-
bott Laboratories Poland Sp. z o.o.

2. do 5. roku życia, mimo że grupa operowanych dzieci do 5. 
roku życia była najliczniejsza (n=95). Niski odsetek wykrycia 
C. pneumoniae w najmłodszej grupie wiekowej (1,1%) może 
być związany z tym, że małe dzieci nie miały jeszcze kontaktu 
z tym patogenem.

Mimo że odsetek dodatnich wyników PCR potwierdzających 
obecność C. pneumoniae w tkance migdałka gardłowego w całej 
badanej grupie jest stosunkowo niski (5,5%), jednak u dzieci star-
szych z patologią migdałka gardłowego potwierdzono obecność 
tej bakterii u co czwartego badanego (24,1%). Wykrycie tego pa-
togenu głównie u dzieci starszych, z klinicznymi cechami prze-
rostu migdałka gardłowego, może sugerować zależność miedzy 
C. pneumoniae a patologią migdałka gardłowego. U podłoża tego 
związku leży prawdopodobnie zdolność C. pneumoniae do wy-
woływania zakażeń przetrwałych [5, 12]. Badania ostatnich lat 
dowiodły, że wewnątrz inkluzji chlamydiowych może dojść do 
przejścia patogenu od formy replikującej się do formy przetrwa-
łej, nie replikującej się i niewrażliwej na antybiotyki [10, 14]. C. 
pneumoniae może pozostawać w formie przetrwałej w monocy-
tach [10], komórkach nabłonka [19], komórkach układu nerwo-
wego [4]. Oporność na leczenie antybiotykiem C. pneumoniae 
przebywającej wewnątrz limfocytów B [24] może przyczyniać 
się do przedłużonego przebywania tej bakterii w obrębie tkanki 
migdałkowej. Wewnątrz wtrętu C. pneumoniae oddzielona jest 
od cytoplazmy komórki gospodarza i pozostaje niewrażliwa na 
mechanizmy odpowiedzi komórkowej gospodarza. Jednocze-
śnie jednak bakteria ta sama zmienia sygnały regulujące funkcjo-
nowanie komórek gospodarza, wpływając m. in. na hamowanie 
apoptozy tych komórek [1, 14, 19]. C. pneumoniae modyfikuje 

PIŚMIENNICTWO
1. Airenne S., Surcel H.M., Tuukkanen J., Leinonen M., Saikku P.: Chlamydia pneumoniae inhibits apoptosis in human epithelial and monocyte cell lines. Scand. J. Immu-

nol. 2002; 55: 390–398.

2. Balin B.J., Gérard H.C., Arking E.J., Appelt D.M., Branigan P.J., Abrams J.T., Whittum-Hudson J.A., Hudson A.P.: Identification and localization of Chlamydia pneumo-
niae in the Alzheimer’s brain. Med. Microbiol Immunol. 1998; 187: 23–42.

3. Bielicka A., Zielnik-Jurkiewicz B., Podsiadły E., Rogulska J., Demkow U.: Chlamydia pneumoniae and typical bacteria occurrence in adenoid in children qualified for ade-
noidectomy. Int J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2014; 78 (5): 828–831.

4. Boelen E., Steinbusch H.W., van der Ven A.J., Graulus G., Bruggeman C.A., Strassen F.R.: Chlamydia pneumoniae infection of brain cells: an in vitro study. Neurobiol. 
Aging. 2007; 28: 524–532.

5. Chirgwin K., Roblin P.M., Gelling M., Hammerschlag M.R., Schachter J.: Infection with Chlamydia pneumoniae in Brooklyn. J. Infect. Dis. 1991; 163: 757–761.

6. Cunningham A.F., Johnston S.L., Julious S.A., Lampe F.C., Ward M.E.: Chronic Chlamydia pneumoniae infection and asthma exacerbations in children. Eur. Respir. J. 
1998; 11: 345–349.

7. Drago L., Esposito S., De Vecchi E., Marchisio P., Blasi F., Baggi E., Capaccio P., Pignataro L.: Detection of respiratory viruses and atypical bacteria in children’s tonsils 
and adenoids. J Clin Microbiol. 2008; 46: 369–370.

8. Engstrand I., Augustsson I., Bergemalm P.O., Falck G., Gnarpe J., Gnarpe H.: Demonstration of Chlamydia pneumoniae in the adenoid from children with and without 
secretory otitis media using immunohistochemistry and PCR. Scand. J. Infect. Dis. 2001; 33: 132–136.

9. Frydén A., Kihlström E., Maller R., Persson K., Romanus V., Anséhn S.: A clinical and epidemiological study of ,,ornithosis” caused by Chlamydia psittaci and Chlamydia 
pneumoniae (strain TWAR). Scand. J. Infect. Dis. 1989; 21: 681–691.

10. Gieffers J., Füllgraf H., Jahn J., Klinger M., Dallhoff K., Katus H.A., Solbach W., Maass M.: Chlamydia pneumoniae infection in circulating human monocytes is refractory 
to antibiotic treatment. Circulation. 2001; 103: 351–356.



WWW.OTOLARYNGOLOGYPL.COM12

artykuł oryginalny / original article

Word count: 2100 Tables: 3 Figures: 2 References: 26

Access the article online: DOI: 10.5604/00306657.1209437 Full-text PDF: www.otolaryngologypl.com/fulltxt.php?ICID=1209437

Corresponding author: Beata Zielnik-Jurkiewicz; Szpital Dziecięcy, Oddział Otolaryngologiczny, ul. Niekłańska 4/24, Warszawa; e-mail: bzielnik@lekarz.net

Copyright © 2016 Polish Society of Otorhinolaryngologists  Head and Neck Surgeons. Published by Index Copernicus Sp. z o.o. All rights reserved. 

Competing interests: The authors declare that they have no competing interests.

Cite this article as: Bielicka A., Zielnik-Jurkiewicz B., Podsiadły E., Prochorec-Sobieszek M., Rogulska J., Demkow U.: Role of Chlamydia pneumoniae in the pathogenesis of 
hypertrophy and adenoid tissue inflammation in children; Otolaryngol Pol 2016; 70 (5): 7-12

11. Gieffers J., Rupp J., Gebert A., Solbach W., Klinger M.: First-choice antibiotics at subinhibitory concentrations induce persistence of Chlamydia pneumoniae. Antimi-
crob. Agents Chemother. 2004; 48: 1402–1405.

12. Hammerschlag M.R., Chirgwin K., Roblin P.M., Gelling M., Dumornay W., Mandel L., Smith P., Schachter J.: Persistent infection with Chlamydia pneumoniae following 
acute respiratory illness. Clin. Infect. Dis. 1992; 14: 178–182.

13. Hannu T., Puolakkainen M., Leirisalo-Repo M.: Chlamydia pneumoniae as a triggering infection in reactive arthritis. Reumatology. 1999; 38: 411–414.

14. Kern J.M., Maas V., Maas M.: Molecular pathogenesis of chronic Chlamydia pneumoniae infection: a brief overview. Clin. Microbiol. Infect. 2009; 15: 36–41.

15. Kol A., Bourcier T., Lichtman A.H., Libby P.: Chlamydial and human heat shock protein 60s activate human vascular endothelium, smooth muscle cells, and macropha-
ges. J. Clin. Invest. 1999; 103: 571–577.

16. Normann E., Gnarpe J., Nääs J., Gnarpe H., Karlsson M.G., Wettergren B.: Chlamydia pneumoniae in children undergoing adenoidectomy. Acta Paediatr. 2001; 90: 126–129.

17. Peters J., Wilson D.P., Myers G., Timms P., Bavoil P.M.: Type III secretion á la Chlamydia. Trends Microbiol. 2007; 15: 241–251.

18. Piacentini G.L., Peroni D.G., Blasi F., Pescollderungg L., Goller P., Gallmetzer L., Drago L., Bodini A., Boner A.L.: Atypical bacteria in adenoids and tonsils of children re-
quiring adenotonsillectomy. Acta Otolaryngol. 2010; 130: 620–625.

19. Rajalingam K., Al-Younes H., Müller A., Meyer T.F., Szczepek A.J., Rudel T.: Epithelial cells infected with Chlamydophila pneumoniae (Chlamydia pneumoniae) are re-
sistant to apoptosis. Infect. Immun. 2001; 69: 7880–7888.

20. Ramirez J.A. and the Chlamydia pneumoniae/Atherosclerotic Study Group: Isolation of Chlamydia pneumoniae from the coronary artery of a patient with coronary 
atherosclerosis. Ann. Intern. Med. 1996; 125: 979–982.

21. Schemer-Avni Y., Lieberman D.: Chlamydia pneumoniae –induced ciliostasis in ciliated bronchial epithelial cells. J. Infect. Dis. 1995; 171: 1274–1278.

22. Shor A., Kuo C.C., Patton D.L.: Detection of Chlamydia pneumoniae in coronary arterial fatty streaks and atheromatous plaques. S. Afr. ed.. J. 1992; 82: 158–161.

23. Sriram S., Stratton C.W., Yao S., Tharp A., Ding L., Bannan J.D., Mitchell W.M.: Chlamydia pneumoniae infection of the central nervous system in multiple sclerosis. 
Ann. Neurol. 1999; 46: 6–14.

24. Yamaguchi H., Friedman H., Yamamoto M., Yasuda K., Yamamoto Y.: Chlamydia pneumoniae resists antibiotics in lymphocytes. Antimicrob. Agents Chemother. 2003; 
47: 1972–1975.

25. Yang Z.P., Kuo C.C., Grayston J.T.: Systemic dissemination of Chlamydia pneumoniae following intranasal inoculation in mice. J. Infect. Dis. 1995; 171: 736–738.

26. Zalesska-Kręcicka M., Choroszy-Król I., Skrzypek A., Morawska-Kochman M., Teryks-Wołyniec D., Frej-Madrzak M., Kaufeld-Budrewicz I.: Chlamydia pneumoniae 
occurrence in children with adenoid vegetations. Otolaryngol. Pol. 2006; 60: 859–864.


