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Chlamydia pneumoniae:

mekanismien tutkiminen in vitro
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Yleisen mikrobiologian laitos

Lisensiaatintutkimukseni käsittelee Chlamydia pneumoniaen patogeneettistä tutkimusta ja
perustuu liitteinä oleviin iulkaisuun: "Kaukoranta-Tolvanen S-S ¿l ø/. Experimental infecti-
onof Chhmydia pneumoniae in mice, Microb. Pathogen. 1993;15:293-302" ja kãsikirjoi-
tukseen: "Kaukorant¿-Tolvanen S-S ¿l ø/. Cytokine secretion by human peripheral blood
monocytes stimulated in vitro with Chlanydia pneumoniae".

C. pneumoniae on yleinen hengitystiepatogeeni. Lisåiksi C. pneumoni¿¿ -infektion on osoi-
tettu olevan riskitekiiã koronaaritaudille, ja C. pneumoniaeta onkin lõydetty ateroskle-
roosivaurioista. C. pneumoniae -infektion patogeneesistii ei koitenkaån ole julkaistua tietoa.
Viime aikaisissa tutkimuksissa on immunologisten ia mikrobitekijõiden osuutta koronaari-
taudin etiologiassa alettu korostaa. Ateroskleroosialueilla tiedetään mm. esiintyvåin aktivoi-
tuneita monosyyttejã ja sytokiinejã, joiden pitkãaikainen tai voim¿kas eritys voi iohtaa
paikallisiin kudosvaurioihin.

Tãssã työssã olen pyrkinyt kehittelemãän luonnollisen infektion kaltaista kokeellista hiiri-
mallia, jonka avulla olisi mahdollista tutkia C. pneumoniaen patogeneesiä in'vivo sekã
arvioida antibioottien tai rokotteiden tehoa in vivo. Toisaalta olen pyrkinyt selvittelemãän C.

pneumoniaen mahdollisia aterogeenisiã vaikutusmekanismeia in vitro. Keskeisiã tutkimus-
menetelmiä ovat olleet erilaiset solueristys- ia soluviljelytekniikat ja immunokemialliset
(ELISA, RIA, immunofluoresenssi-) menetelmät.

Kolmesta tutkitustå hiirikannast¿ todettiin NlHis-hiirten olevan tasaisimmin ja herkimmin
infektoitavissa. Infektio oli osoitettavissa C. pneumoniae -eristyksin, vasta-ainemittauksin ja
histologisin muutoksin. Askettiiin eristetyt C. pneumoniae -kannat K6 ja HKI12 havaittiin
tehokkaiksi infektioannoksella 2 x 10s -2 x106IFU/rnl.

In vitro C. pneumoniø¿n todettiin þkenevãn aktivoimaan monosyyttejä tuott¿maan runsaasti
sytokiinejã TNFc, IL-18, IL-6 ia IFNa. C. pneumoniøe osoittautui myõs pysyvãn infektio-

þþisenã monosyyteissã use¿n vuorokauden ajan.

Tutkimustulosteni perusteella voidaan monosyyttien ajatella toimivan C. pneumoniaen

kuliettaiina hengitysteistä sepelvaltimosuoniin sekã paikallisina sytokiinilãhteinã C. pneu-

moniaen infektoimissa suonissa. Nãmã C. pneumoni¿¿n roolia koronaaritaudin etiologiassa
tukevat hypoteesit vaativat varmistulseksi mm. in vivo -kokeita, joita voidaan jatkossa

suorittaa kehittämãIlãni NlH/S-hiirimallilla.


