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Sepeìvaltìmotaudin tunnetut riskitekìjät eivät riìtä sel'ittämään ka'ikk'ia
taudi n kl i j ni sì ä ja epì demì ol ogi.si a p'i'irte'itä. Parì na vi ime vuosì kym-
menenä on tutk j ttu hypoteesi a i nf ekti o'iden j a 'immunol ogì sten teki jöi den
osuudesta ateroskleroosin, sepeìvaltimotaudìn takana olevan pato'log'isen
prosessi n, syntyyn . Tämän työn tarkoi tuksena ol 'i tutk'i a kroonì sen
Ch ì amyd'i a pneumoni ae -'i nf ekt'i on yhteyttä sydäni nf arkti i n ia sepel vaìt'i -
motaut'iin. Kroonjsen kìamydìainfektion osoittaminen tavanoma 'isilla
laboratoriomeneteìm'il lä kuten vìljeìyllä ja vasta-ainemäärityksillä on
vaikeaa. Tässä työssä keh'itett'iin spesìfi.set menetelmät, joilla tutkit-
t'i ìn poti I aitten verenkierrosta kiertäv'i ä immuno.kompìekseja.

Kahdelìa entsyymi-immunokokeella oso'itettiìn klamydìaììpopoìysakkaridia
s'isãltäviä'immunokomplekseja seerumìnäytte'istã. Immunokompleksien saos-
tami seen ja ìmmunofluoresenssimäär'i tykseen perustuval'l a menetelmäì I ä
osoitetti'in seerumìnäytteìstä immunokompleksiperäisiä C. pneumon'iae -spe
sifis'iä protei'ineja vastaan muodostuneita vasta-aineìta. Sepeìvaltimo-
tauti a ja akuutt'ia sydäni nf arkti a sa'irastavi ì ta poti I ai I ta 50-70%:1ta
löytyi kiertäv'iä klamyd'iaspesifis'iä immunokomplekseja ja 20-30%:lta ver-
rokeìsta. C. pneumoniae -laj'in rakenneosasten löytymi.nen vasta-aineisiin
si toutune'ina komp'lekse'ina verenki errosta vi i ttaa kroon'i seen C eumonl
infekt'ioon keuhkoissa ta'i verisuonistossa. Eritoten jälkjmm SEEN V

taa kl amyd'i an protei i ni en ì dytymi nen kompl eksei na verenk'ierrosta.

Prospekti i vi sessa sepel val t'imotaut'i a'i nei stossa oso'itetti i n kroon'i sen
C . pneumon'i ae -'infekt'ion saattavan ol I a muì sta ri ski tekì jöi stä ri i ppu-
maton riskitekijä sepelvaltimotaudìn syntymiseì ìe. Riskisuhde sepeìval-
'Cimotaudin kehittymisel le oli 2,6 sovitettuna klassìsiin riskitekìjöihìn
run potilaalla esìintyi kohonnut IgA-vasta-ainetaso klamydiaìipopo'lysak-
karid'ia sisältävien'immunokompleksien löytyessä samanaìka'isestì .

C. pneumoni ae -i nf ekt'ion oso'ittamì nen jo puol i vuotta ennen sepeì val t'i -
motaud'in ilmaantumista poìssulkee sen mahdollìsuuden, että krooninen
sepelvaltimotauti altìsta'isi C. pneumoniae -infektiolle, ja että akuutti
sydäni nf arkti va j n akti voì si I atent'in C. neumonl ae - i nfekti on.

Tässä l'isens'iaatt'ityössä esitetyt tulokset antavat lìsävahvistusta
epäi lyi I I e krooni sen Chl amydi a pneumoni ae -'i nf ekti on ja sepeì vaì t'imo-
taudi n väl 'isestä yhteydestä.
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