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Klamydiat ovat obligatorisia solunsisäisiä loisia joiden tyypillinen elinkierto erottaa ne kaikista muista

solunsis2üsistä bakteereista. Elinkierto koostuu kahdesta erilaisesta solutyypistä, elementaarikappaleesta
ja retikulaattikappaleesta. Klamydiainfektioiden patogeneesi ja immunologiset mekanismit ovat vielä

huonosti ymmärretfyjä. Luultavasti immuunivaste ei ainoastaan saa aikaan osittaista immuniteettia

myöhempiä infektioita vastaan, v¿nn sen tuloksena on myös klamydiatauteihin liittyvä patologia ja
kudostuho sekä infektion kroonistuminen. Chlamydia pneumoniae (CPltÐ on yleinen hengitysteiden

taudinaiheuttaja. Se levi?iä pisaratarnrntana ihmisesfá toiseen, tosin leviäminen on hidasta jopa

epidemioiden aikana. Valtaosa ihmisistä sairastaa elåimänsä aikana 2-3 CPN -infektioø. Keuhkokuume
ja keuhkoputkentulehdus ovat useimmin tunnistettavat CPN:n aiheutüamat taudit. Nåüden lisåiksi esiintyy

kurkunpääntulehdusta, nenän sivuontelotulehdusta ja korvatulehdusta. Kuitenkin oireettomat ja
tunnistamattomat, lievdsti oireiset taudit, ovat yleisimpiä CPN -infektioita. CPN -infektio on yhdistetty

moniin kroonisiin tulehdusperiüsiin tauteihin kuten astmaari ja valtimonkovettumatautiin eli
ateroskleroosiin. CPN -infektioiden hoidossa on käytetty pääosin samoja antibiootteja kuin muidenkin

klamydiatautien hoidossa. Niiden on osoitettu olevan in vitro tehokkaiø CPN:aa vastaan, mutta

tehokkuudesta in vivo ei ole tarkkaa tietoa.

Työssä käytettiin ryhm2in aikaisemmin kehittämää kokeellista hiirimallia jossa hiiret infektoidaan

intranasaalisti CPN:llä ja näytteitä otetaan viljely-, PCR-, histologia- ja vasta-ainetutkimuksiin.

Tutkiniin, saavatko CPN -kasvatuksessa käytettävät HL -solut ja kasvatusliuokset ilman CPN:aa aikaan

tulehdusvasteen hiirien keuhkoissa- Toiseksi kehiæltiin koemallia antibioottihoidon tehon tutkimiseksi

hiiren CPN -infektiossa

Käyttäm?issåimme hiirimallissa solut yksinään eivät näytä aiheuttavan tulehdusta, vaikkakin ne saivat

aikaan jonkinlaista immuunivastetta Soluvalmisteen aktivoimat puolustusmekanismit pystyivät osittain

estäm?üin keuhkoklamydiainfektion kehittymisenmyöhemmin. Lisäksi ne reaktivoivat viljelynegatiivisen

CPN -infektion viljelypositiiviseksi eli aiheuttivat saman kuin immunosupressio esim. kortisonilla.
T¿im¿in perusteella voisi olettaa, että jotkut muut infektiot auttaisivat suojautumaan keuhkoklamydialta
ja vaikuttamaan siihen, kuinka voimakkaana keuhkoklamydiainfektio ilmenee.

Hoitokokeella oti tarkoitus saada alustavaa tietoa krooniseen keuhkoklamydiainfektioon tehoavista

antibioottihoidoista. Kokeessa k2iytettiin kahta eri annoskokoa kortisonia ja kahta erilaista antibioottia.

IgGJuokan vasta-ainetasojen perusteella voidaan ehkä arvioida sitä, minkälainen hoitoyhdistelmä on

ollut tehokkain, sillä vasta-ainetasojen on havaittu laskevan klamydiaan tehoavalla hoidolla.

Tehokkaimmaksi havaittiin suurempi kortisoniannos yhdistettynä kolmen päivän doksisykliini

hoitojaksoon. Sopivan hoidon kehittäminen krooniseen keuhkoklamydiainfektioon olisi eritt?iin tärkeää

monien tautiyhteyksien, kuten valtimonkovettumataudin, takia.
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