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1    JOHDANTO  

 

Chlamydia pneumoniae on erittäin yleinen solunsisäinen patogeeni, joka aiheuttaa 

ihmisille eriasteisia hengitystieinfektioita mukaan lukien keuhkokuumetta (Blasi ym. 

2009). C. pneumoniae -infektio on yhdistetty akuuttien tautien lisäksi lukuisiin kroonisiin 

sairauksiin, kuten ateroskleroosiin ja sydän- ja verisuonitauteihin sekä astmaan, 

keuhkoahtaumatautiin ja neurologisiin sairauksiin. C. pneumoniae pystyy infektoimaan 

useita solutyyppejä sen varsinaisen kohdekudoksen hengitysepiteelin solujen lisäksi 

(Kern ym. 2009). Infektion on havaittu indusoivan näissä soluissa erilaisia 

sytokiinivasteita, jotka kertovat infektiosta ja sen luonteesta. Näitä sytokiinivasteita 

voidaan käyttää apuna pääteltäessä C. pneumoniae:n yhteyksiä eri sairauksiin. 

 

C. pneumoniae on ongelmallinen patogeeni, sillä se kykenee muuttumaan krooniseksi ja 

lymyämään elimistössä nykyisten antimikrobihoitojen ulottumattomissa (Schoborg 

2011). Kaikkialle levittäytyneenä ja lukuisia infektioita aiheuttavana sekä useisiin 

kansanterveydellisesti merkittäviin sairauksiin liitettynä patogeenina on sen tutkiminen 

ja uusien potentiaalisten klamydiaa estävien lääkkeiden kehittäminen tärkeää ja 

kannattavaa. 

 

Farmasian tiedekunnassa on tutkimuksen alla useita Chlamydia-suvun bakteereita estäviä 

yhdisteitä, jotka voivat olla potentiaalisia uusien C. pneumoniae -infektiota estävien 

antimikrobilääkkeiden kehityksessä. Tämän työn tarkoitus oli tutkia näiden yhdisteiden 

vaikutuksia C. pneumoniae:n indusoimiin sytokiinivasteisiin eri solutyypeissä ja arvioida 

sen pohjalta yhdisteiden ominaisuuksia mahdollisina antiklamydiaalisina lääkeaineina ja 

lääkeainekandidaatteina.  
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2    CHLAMYDIAE-LUOKAN BAKTEERIT 

 

Chlamydiae-luokan bakteerit ovat solunsisäisiä patogeeneja, jotka aiheuttavat lukuisia 

erilaisia tauteja eri eläinlajeissa, kuten linnuissa, matelijoissa ja nisäkkäissä 

(Hammerschlag 2002). Alun perin luokkaan kuului yksi suku, Chlamydia, joka sisältää 

neljä eri Chlamydia-lajia. C. trachomatis, C. pneumoniae, C. pecorum ja C. psittaci. 

Kaksi ensimmäistä lajia ovat ihmisen patogeeneja, kun taas kaksi jälkimmäistä 

aiheuttavat infektioita lähinnä muissa eläimissä, kuten siipi- ja nautakarjassa sekä sioissa. 

Lisäksi viime vuosina on löydetty uusia Parachlamydia- ja Neochlamydia-sukuisia 

kalojen ja ameeboiden patogeeneja (Pillonel ym. 2015).  

 

2000-luvun vaihteessa tarkempien geenitekniikan analyysien ja uusien lajien löytymisen 

pohjalta on ehdotettu Chlamydia-suvun uutta taksonomista luokitusta (Everett ym. 1999).  

Taksonomisten tutkimusten perusteella vanha Chlamydia-suku on jaettu kahdeksi 

uudeksi suvuksi, Chlamydia-suvuksi ja Chlamydophila-suvuksi. Uuteen Chlamydia-

sukuun kuuluvat C. trachomatis, C. muridarum ja C. suis. C. muridarum on hiiren ja C. 

suis sian patogeeni. Chlamydia-sukuun on lisäksi löydetty vuonna 2014 kaksi uutta lajia, 

C. avium ja C. gallinacea, jotka aiheuttavat infektioita linnuissa ja siipikarjassa (Sachse 

ym. 2014).  

 

Uuteen Chlamydophila-sukuun kuuluvat puolestaan C. pneumoniae, C. psittaci, C. 

pecorum, C. abortus, C. felis ja C. caviae (Everett ym. 1999). Kolme viimeistä lajia on 

erotettu omiksi lajeikseen C. psittacista. C. abortus aiheuttaa nisäkkäissä sikiökuolemia, 

C. felis infektioita kissoissa ja C. caviae marsuissa. Taulukko 1 havainnollistaa 

klamydioiden taksonomisen luokittelun. Vaikka uusi Chlamydophila-suku on virallinen 

taksonominen suku, ei sen käyttö ole saanut ainakaan toistaiseksi kattavaa hyväksyntää. 

Chlamydia-suku on edelleen laajemmassa käytössä Chlamydophila-lajien keskuudessa, 

etenkin C. pneumoniae:n kohdalla. Tässä työssä viitataan sekä Chlamydia- että 

Chlamydophila-sukuun nimellä Chlamydia terminologian selkeyttämisen vuoksi. 
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Taulukko 1. Chlamydiae-bakteerien taksonominen luokittelu (mukaillen Everett ym. 

1999).  

Domeeni Bacteria 

Luokka Chlamydiae 

Lahko Chlamydiales 

Heimo Chlamydiaceae 

Suku Chlamydophila Chlamydia 

Lajit C. pneumonia 

C. pecorum 

C. psittaci 

C. abortus 

C. felis 

C. caviae 

C. trachomatis 

C. muridarum 

C. suis 

C. avium 

C. gallinacea 

 
 

 

 

 

 

 

3    CHLAMYDIA PNEUMONIAE 

 

Chlamydia pneumoniae on obligaatti solunsisäinen bakteeri, joka aiheuttaa ihmiselle 

erilaisia ja eriasteisia hengitystieinfektioita (Blasi ym. 2009). Se on gram-negatiivinen 

patogeeni, joka on yhdistetty useisiin kroonisiin sairauksiin. Seuraavassa tarkastellaan C. 

pneumoniae -bakteeria tarkemmin. 

 

3.1. C. pneumoniae:n historia 
 

 

C. pneumoniae eristettiin ensimmäisen kerran vuosina 1983–1986 Seattlessa akuutista 

hengitystieinfektiosta kärsivien potilaiden nielusta (Kuo ym. 1986).  Jo aikaisemmin, 

vuonna 1965 Taiwanissa ja vuonna 1968 Iranissa, C. pneumoniae oli eristetty lapsen 

silmän sidekalvosta. Alun perin eristetyn bakteerin ajateltiin olevan C. psittaci:n alalaji, 

sillä sen muodostamat inkluusiot muistuttivat morfologisesti C. psittacin inkluusioita, 

mutta se kuitenkin poikkesi serologisesti C. psittaci:sta.  
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Jo varhaisessa vaiheessa bakteerin eristämisen jälkeen se yhdistettiin useisiin 

keuhkokuume-epidemioihin Pohjois-Euroopassa (Kuo ym. 1986). Seroepidemiologisten 

tutkimusten perusteella havaittiin bakteerin vasta-aineiden olevan hyvin yleisiä eri 

puolilla maailmaa, ja vasta-aineiden esiintyvyyden kasvavan jyrkästi 10-vuotiaista 

eteenpäin ja saavuttavan korkean prevalenssin vanhemmassa väestössä. Vuonna 1989 

tämä C. psittaci:n alalajiksi luultu patogeeni tunnistettiin omaksi lajikseen, C. 

pneumoniae:ksi. 

 

3.2 Genomi ja rakenne 

 

C. pneumoniae:n genomi koostuu 1073 proteiinia koodaavasta geenistä ja niistä 186 ovat 

kyseiselle bakteerille spesifisiä eikä niitä löydy muista Chlamydia-lajeista tai muista 

eliöistä (Roulis ym. 2012). C. pneumoniae:n genomista löytyy kalvoproteiineja 

koodaavia geenejä, kuten MOMP-proteiinia koodaava ompA ja polymorfisia 

kalvoproteiineja koodavat pmp-geenit. MOMP (major outer membrane protein) on 

bakteerin ulkokalvon tärkeä rakenneosa ja polymorfiset kalvoproteiinit toimivat 

bakteerin proteiinien eritysväylänä. C. pneumoniae -bakteerilla on ulkokalvossa 

lipopolysakkaridia (LPS) ja se koodaa myös lämpösokkiproteiineja. Lisäksi sillä on 

genomissaan tyypin 3 eritysjärjestelmän osia koodaavia geenejä, kuten inc-geenit, joiden 

koodaamat proteiinit ovat tärkeitä inkluusion muodostumisessa. 

  

C. pneumoniae -bakteerilta puuttuu useita nukleotidi-, energia- ja proteiinimetaboliaan 

liittyviä geenejä (Roulis ym. 2012). Tämän takia se on riippuvainen isäntäsolun 

energiantuotannosta ja metaboliasta. C. pneumoniae ei pysty muodostamaan tryptofaania, 

mutta sillä on tarvittavat geenit biotiinin muodostukseen sekä puriinien ja pyrimidiinien 

rakentamiseksi niiden hajoamistuotteista.  

 

Tavallisesti gram-negatiivisilla bakteereilla on peptidoglykaania ulko- ja sisäkalvon 

välissä. Chlamydia-suvun bakteerien soluseinän rakenne ja peptidoglykaanin läsnäolo 

ovat olleet vuosikymmeniä kysymysmerkki (Pavelka 2007). C. pneumoniae:lta löytyvät 

lähes kaikki tarvittavat geenit koodaamaan peptidoglykaanin muodostuksessa tarvittavia 

proteiineja, kuten geenit murA ja murB. Lisäksi bakteerin on osoitettu reagoivan β-
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laktaamiantibiootteihin, jotka vaikuttavat nimenomaan peptidoglykaanin 

muodostumiseen. Silti peptidoglykaania ei ole pystytty detektoimaan Chlamydia-

bakteereista, kunnes vuonna 2014 Liechti tutkimusryhmineen onnistui osoittamaan 

peptidoglykaanin C. trachomatis -bakteerista uudella soluseinän leimausmenetelmällään 

(Liechti ym. 2014). Tämän tutkimuksen voisi olettaa siivittävän peptidoglykaanin 

tunnistamista myös muissa Chlamydia-suvun lajeissa, mutta toisaalta tulee muistaa, että 

Chlamydia-lajeissa on eroja. 

                                         

3.3 Lisääntyminen 

 

Chlamydia-suvun bakteerit lisääntyvät muiden bakteerien tavoin binäärisellä fissiolla eli 

kahdentamalla perintöaineksensa ja jakautumalla sen jälkeen kahtia (Kuo ym. 1995). 

Chlamydia-suvun bakteerien lisääntymissykli poikkeaa kuitenkin tavanomaisten 

bakteerien lisääntymisestä. Klamydia-suvun bakteereilla on kaksi morfologisesti ja 

toiminnallisesti erilaista muotoa, elementaaripartikkeli (EB, elementary body) ja 

retikulaattipartikkeli (RB, reticulate body), joita molempia tarvitaan bakteerin 

lisääntymiseen. 

 

3.3.1 Elementaari- ja retikulaattipartikkeli 

 

Elementaaripartikkeli eli EB (elementary body) on bakteerin ekstrasellulaarinen 

infektiivinen muoto (Chi ym. 1987). EB-partikkelit ovat keskimäärin 0,3 µm 

halkaisijaltaan (Kuva 1). C. pneumoniae -bakteerin EB:t ovat muodoltaan päärynän 

mallisia ja niillä on suuri periplasminen tila, kun taas muilla klamydia-suvun bakteereilla 

EB:t ovat pyöreitä ilman merkittävää periplasmista tilaa. EB:t ovat jäykkiä ja 

osmoottisesti stabiileja, ja siten hyvin kestäviä (Hatch ym. 1984). Ne ovat metabolisesti 

inaktiivisia ja muistuttavat itiöitä. EB:n muotoa ylläpitävät proteiinikompleksit, joissa on 

paljon kysteiinin ja metioniinin muodostamia disulfidisiltoja. Disulfidisillat 

kompensoivat peptidoglykaanin vähyyttä bakteerin soluseinässä ja edesauttavat bakteerin 

pysymistä kasassa.  
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Retikulaattipartikkeli eli RB (reticulate body) on bakteerin solunsisäinen replikoituva 

muoto, joka huolehtii bakteerin varsinaisesta lisääntymisestä binäärisen fission kautta 

(Chi ym. 1987). Kaikkien Chlamydia-suvun bakteerien RB:t ovat pyöreitä (Kuva 1). 

Niiden halkaisija on noin 0,5 µm eivätkä ne ole niin kestäviä kuin EB:t, sillä niissä 

kalvoproteiinit eivät muodosta rakenteen jäykistämisessä tarvittavia disulfidisiltoja. 

(Hatch ym. 1984). RB:t pystyvätkin elämään ja replikoitumaan vain infektion yhteydessä 

muodostuvassa inkluusiossa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. C. pneumoniae:n (A) ja C. trachomatis:in (B) EB- ja RB-partikkelit. C. 

pneumoniae:n EB:t ovat päärynän mallisia ja niillä on melko suuri periplasminen tila. C. 

trachomatis:in EB:t ovat pyöreitä. Molempien lajien RB:t ovat pyöreitä (mukaillen Chi 

ym. 1987). E, EB-partikkeli; R, RB-partikkeli; om, ulkokalvo. Mittajana 0,5 µM. 

 

3.3.2 Lisääntymissykli 

 

Klamydiabakteerien lisääntymissyklin pituus on noin 48–72 tuntia (Hammerschlag 

2002). Se voidaan jakaa neljään vaiheeseen: (1) infektiivisten EB-partikkeleiden 

tunkeutumiseen solun sisään ja inkluusioiden muodostumiseen, (2) EB-partikkelien 

muuttumiseen RB-partikkeleiksi, (3) RB-muotojen lisääntymiseen, ja (4) RB-muotojen 

muuttumiseen takaisin EB-muodoiksi ja niiden vapautumiseen solusta (Kuva 2). 

Tapahtumia ei voi erottaa kuitenkaan jyrkästi toisistaan, sillä lisääntymissyklin aikana on 

havaittavissa liukuvasti eri vaiheissa kaikkia bakteerin muotoja. 

 

Ensimmäinen vaihe alkaa infektiivisten EB-partikkelien infektoidessa isäntäsolun ja 

tunkeutuessa reseptorivälitteisen endosytoosin avulla solun sisälle. Soluun 

tunkeutuminen on monivaiheinen tapahtuma, johon osallistuvat useat bakteerin geenit ja 
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proteiinikompleksit (Wang ym. 2010). Eri klamydialajeilla soluun tunkeutumisen 

mekanismit vaihtelevat, eikä niitä ole täysin selvitetty. C. pneumoniae:lla invaasion on 

havaittu olevan riippuvainen kolesterolia ja sfingomyeliiniä sisältävistä lipididomeeneista 

(Korhonen ym. 2012). EB kulkeutuu solun sisälle kalvon ympäröimässä fagosyyttisessa 

vesikkelissä. Klamydia-bakteereilla on kyky välttää isäntäsolun mekanismeja, joilla 

tuhotaan sisään tunkeutuvia patogeeneja. Normaalisti endosytoosissa sisään otetut 

partikkelit muodostavat ensin niin kutsuttuja varhaisia endosomeja, jotka muuttuvat 

myöhäisiksi endosomeiksi (late endosome) lähellä solun keskustaa (Fields ja Hackstadt 

2002). Myöhäiset endosomit yhtyvät lysosomien kanssa, jolloin lysosomin entsyymit ja 

happamuus tuhoavat sen sisällä olevat patogeenit. Klamydioiden varhaiset endosomit 

eivät kuitenkaan yhdy myöhäisiin endosomeihin eivätkä lysosomeihin, vaan ne 

muodostavat kyseisille bakteereille ominaisia inkluusioita. 

 

Inkluusio on solunsisäisille parasiiteille ominainen kalvon ympäröimä vakuoli, jonka 

sisällä lisääntyminen tapahtuu (Fields ja Hackstadt 2002). Chlamydia-suvun bakteerien 

inkluusiot eivät sisällä merkkejä myöhäisistä endosomeista eivätkä lysosomeista. 

Inkluusioista puuttuvat esimerkiksi lysosomaaliset glykoproteiinit ja vakuoleille 

tyypilliset H+-ATPaasi-entsyymit. Kyseisen entsyymin puuttumisen vuoksi klamydia-

inkluusiot eivät ole happamia, ja ne muodostavat bakteerille suotuisan elinympäristön 

replikaatiota varten. Inkluusiot vuorovaikuttavat isäntäsolun signaalireittien kanssa ja 

hankkivat isäntäsolulta tarvittavia rakennusaineita, muun muassa sfingomyeliiniä ja 

kolesterolia.  Näiden lipidien avulla inkluusiot kypsyvät ja muovautuvat lisääntymiselle 

suotuisiksi paikoiksi. 

  

Inkluusioiden muodostuminen lisääntymissyklin alussa kestää noin kaksi tuntia EB-

partikkelien tunkeutumisesta solun sisään (Hammerschlag 2002). Inkluusioiden 

muodostumisen jälkeen alkaa lisääntymissyklin toinen vaihe. Inkluusioiden sisällä EB-

partikkelit muuttuvat replikoituviksi RB-muodoiksi välivaiheen kautta. 

Muodonmuutoksessa EB-partikkelien rakennetta ylläpitävät proteiinikompleksit 

vapautuvat yksittäisinä proteiinimolekyyleina, mikä johtaa RB-muodon syntymiseen. 

Tarkkaan ei tiedetä, mitä muutoksia EB-partikkelissa tapahtuu muodonmuutoksen 

aikana, mutta siihen liittyy muutoksia tiettyjen geenien ilmentymisessä.    
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RB-partikkelien muodostumisen jälkeen alkaa syklin kolmas vaihe, jossa RB:t alkavat 

lisääntyä binäärisellä fissiolla eli jakautumalla kahtia (Hammerschlag 2002). Kolmas 

vaihe alkaa keskimäärin 18 tunnin kuluttua infektiosta. Tämän vaiheen aikana inkluusiot 

kasvavat kokoa ja täyttyvät RB-partikkeleilla. RB-partikkeleilta puuttuu soluseinästä 

rakenteen jäykistävät proteiinikompleksit, mikä ilmeisesti mahdollistaa niiden tehokkaan 

replikoitumisen.  

 

Lisääntymissyklin viimeisessä vaiheessa RB:t muuttuvat takaisin EB-partikkeleiksi. 

Viimeinen vaihe alkaa noin 24 tuntia infektiosta (Hammerschlag 2002). Tässä vaiheessa 

inkluusiot alkavat kypsyä ja täyttyä EB-muodoilla. Ei tiedetä tarkasti, mikä laukaisee 

RB:n muuttumisen takaisin EB:ksi (Schoborg 2011). Tutkijat ovat esittäneet siihen 

liittyvän kysteiiniä sisältävien proteiinien synteesi, joiden avulla EB:n jäykkä, 

disulfidisiltoja sisältävä soluseinä/kuori muodostuu (Hatch ym. 1984). On myös esitetty, 

että muodonmuutoksen laukaisuun saattaa liittyä häiriöitä tyypin kolme 

eritysjärjestelmässä (Schoborg 2011).  

 

Noin 48–72 tunnin kuluttua infektiosta EB:t vapautuvat ulos solusta (Hammerschlag 

2002). EB:t voivat vapautua solusta usealla eri mekanismilla. Sytolyysissä solu hajoaa 

osmoottisesti vapauttaen uudet infektiiviset EB:t solunulkoiseen tilaan, kun taas 

eksosytoosissa EB:t vapautuvat kalvorakkuloissa päinvastaiseen suuntaan kuin 

endosytoosissa. Ekstruusiossa solu erittää koko inkluusion ulos vaurioitumatta itse 

prosessissa. Ekstruusio on tehokas menetelmä kroonisen infektion ylläpidossa.   
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Kuva 2. Chlamydia-bakteerien lisääntymissykli (mukaillen Hammerschlag 2002). EB, 

elementary body; RB, reticulate body; N, tuma. 

 

 

3.4 C. pneumoniae:n ihmisille aiheuttamat taudit ja epidemiologia  

 

C. pneumoniae tarttuu hengitysteitse pisaratartuntana ja aiheuttaa ihmiselle akuutteja ylä- 

ja alahengitystieinfektioita, kuten keuhkokuumetta sekä keuhkoputken- ja 

poskiontelontulehduksia (Kuo ym. 1995). C. pneumoniae:n on arvioitu aiheuttavan 

keskimäärin 10 % keuhkokuumetapauksista (ei sairaalakeuhkokuume) ja 5 % 

keuhkoputken- ja poskiontelotulehdustapauksista. Yleensä infektiot ovat oireettomia tai 

oireet ovat lieviä.  

 

C. pneumoniae:n levinneisyys kattaa koko maailman (Kuo ym. 1995). C. pneumoniae:n 

seroprevalenssin on havaittu nousevan viidestä ikävuodesta ylöspäin ja 20 vuotiaiden 

keskuudessa jo noin 50 prosentilta löytyy vasta-aineita bakteeria vastaan. Vanhemmalla 

väestöllä (70–80 vuotiailla) seroprevalenssi kohoaa noin 75 prosenttiin. C. pneumoniae -

infektio aiheuttaa vain ohimenevän immuniteetin ja useimmat ihmiset saavatkin infektion 

useaan otteeseen läpi elämän. Seroprevalenssin on myös havaittu olevan aikuisväestössä 

miehillä korkeampi kuin naisilla.  
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3.5 Akuutti infektio 

 

C. pneumoniae:n infektoidessa keuhkoepiteelin soluja se aktivoi isäntäsolua monilla eri 

mekanismeilla edistääkseen infektiota ja mahdollistaakseen lisääntymisen solun sisällä 

(Jahn ym. 2000, Krüll ym. 2005). Näihin mekanismeihin kuuluvat muun muassa solun 

signaalireittien aktivointi ja kalvokuljetusjärjestelmän hyödyntäminen, apoptoosin 

muuntelu, sekä Golgin laitteen hajottaminen.  

 

Apoptoosi on solun puolustusmekanismi solunsisäisiä patogeeneja vastaan. Akuutissa 

infektiossa se voi toisaalta olla patogeenille keino levitä ja infektoida viereisiä soluja 

entistä tehokkaammin. C. pneumoniae:n onkin havaittu indusoivan apoptoosia akuutissa 

infektiossa (Rajalingam ym. 2001). Patogeenin vaikutus apoptoosiin vaihtelee kuitenkin 

huomattavasti riippuen infektion vaiheesta ja solutyypistä. Apoptoosin indusointi on yksi 

mekanismi, jolla C. pneumoniae varmistaa infektion etenemisen.  

 

Klamydiat tarvitsevat isäntäsolun lipidejä lisääntymiseen ja ne hankkivat niitä 

hajottamalla Golgin laitetta (Zhu ym. 2014). Golgin laitteesta vapautuu mm. kolesterolia 

ja sfingolipidejä, jotka bakteeri kuljettaa inkluusioihinsa. Golgin laitteen hajotessa 

isäntäsolu vähitellen alkaa tuhoutumaan. Akuutille infektiolle on tunnusomaista Golgin 

laitteen laaja hajoaminen, johon osallistuvat useat proteiinit. Klamydian CPFA-proteiinin 

(chlamydial protease-like activity factor) aktiivisuuden on havaittu olevan korkea 

akuutissa infektiossa ja se mahdollisesti hajottaa Golgin laitteen integraalista 

kalvoproteiinia (Golgin 84), mikä johtaa Golgin laitteen hajoamiseen ja lipidien 

vapautumiseen.  

 

3.6 Krooninen infektio 

 

Chlamydia-lajien tunnusomainen piirre on niiden kyky aiheuttaa persistentti krooninen 

infektio (Schoborg 2011). Persistentissä tilassa klamydiat ovat eläviä, mutta eivät 

infektiivisiä. Persistentissä infektiossa isäntäsolu ei saa hävitettyä patogeenia, mistä 

seuraa isäntäsolun pitkittynyt tai jatkuva vaurioituminen. Klamydiat ovat ovelia 

kroonisen infektion kehittäjiä, sillä ne voivat olla vuosia piilevinä isäntäsolussa 
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aiheuttamatta merkittäviä infektion oireita. Tämä mahdollistaa bakteerin vaivihkaisen 

leviämisen infektiopaikasta muualle elimistöön. Krooninen klamydiainfektio onkin 

yhdistetty useisiin tauteihin, kuten sydän-ja verisuonisairauksiin, niveltulehdukseen sekä 

astmaan.  

 

Kroonisen infektion syntymistä havainnollistetaan morfologisesti epänormaalien RB-

partikkelien muodostumisella (Schoborg 2011). Näitä epänormaaleja partikkeleita 

kutsutaan aberrant body:ksi (AB). Persistentissä tilassa bakteerien metabolia hidastuu ja 

RB-partikkelien jakaantuminen ja erilaistuminen EB-partikkeleiksi pysähtyy, jolloin 

alkaa muodostua epänormaaleja AB-partikkeleita. Persistentti tila on palautuva eli 

bakteerit pystyvät aloittamaan lisääntymisen ja erilaistumisen uudestaan.  

 

3.6.1 Kroonisen infektion tutkiminen 

 

C. pneumoniae:n on havaittu aiheuttavan persistenttiä infektiota sekä in vitro että in vivo 

eläinmalleissa ja ihmisissä (Hogan ym. 2004). Persistenttiä klamydiainfektiota voidaan 

tutkia in vitro usealla eri menetelmällä. Persistentti infektio voidaan aiheuttaa 

soluviljelmässä antibioottien, sytokiinien, bakteriofaagin tai lämpösokin avulla. Tiettyjen 

ravintoaineiden rajoittaminen aiheuttaa myös persistentin infektion in vitro. 

Klamydiainfektio muuttuu persistentiksi myös monosyyteissä sekä jatkuvassa 

viljelmässä, jossa mikään stressitekijä ei vaikuta bakteerien tai isäntäsolujen 

jakautumiseen. Myös uudempia persistentin klamydiainfektion malleja on kehitetty, 

kuten tupakansavulla aiheutettu persistenssi, ja malli, jossa isäntäsolun samanaikainen 

infektointi tietyillä viruksilla aiheuttaa persistentin klamydiainfektion (Schoborg 2011). 

 

Antibiooteilla, kuten penisilliinillä tai ampisilliinillä, aiheutettua persistenttiä infektiota 

voidaan käyttää hyödyksi tutkittaessa antibioottien vaikutusta klamydiainfektioihin ja 

niiden tehoa infektion parantamisessa (Hogan ym. 2004). Koska eri antibiooteilla 

pystytään saamaan aikaiseksi pitkittynyt persistentti infektio in vitro, riittämätön hoito 

antibiooteilla joko liian alhaisilla pitoisuuksilla tai liian lyhyen aikaa saattaa johtaa 

persistentin infektion syntymiseen in vivo. Antibiooteilla aiheutetun persistentin infektion 

ominaisuudet riippuvat käytettävän aineen vaikutusmekanismista. Antibiootit, jotka 
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vaikuttavat bakteerin RNA- tai proteiinisynteesiin, estävät EB:n muuttumista RB:ksi ja 

päinvastoin riippuen siitä, missä vaiheessa niitä lisätään soluviljelmään. Vastaavasti 

antibiootit, jotka vaikuttavat DNA-synteesiin tai peptidoglykaanin muodostumiseen 

estävät spesifisesti RB:n muuttumista EB:ksi. Molemmissa tapauksissa voidaan havaita 

AB-partikkeleiden muodostumista.  

 

Interferoni gammaa (INF-γ) voidaan hyödyntää persistentin klamydiainfektion 

tekemisessä ja tutkimisessa in vitro (Hogan ym. 2004). Altistamalla soluviljelmän 

infektoidut solut INF-γ:lle aikaansaadaan persistentti infektio, jota kuvaavat pienentyneet 

inkluusiot ja suurentuneet, epänormaalit RB:t. Interferoni gamman vaikutus klamydian 

kasvuun ja lisääntymiseen soluviljelmässä perustuu tryptofaanin puutteeseen. INF-γ 

aktivoi isäntäsolun tryptofaania hajottavan entsyymin, jolloin tämän elintärkeän 

aminohapon puute johtaa persistenssiin. INF-γ indusoi epiteelisoluissa GPB-proteiineja 

(guanylate binding proteins), jotka voivat estää klamydian lipidien saannin ja aiheuttaa 

klamydian autofagosytoosin (Schoborg 2011). Interferoni gammalla voi olla myös 

merkitystä persistentin infektion kehittymiseen in vivo. Todennäköisesti siihen voivat 

vaikuttaa myös muut sytokiinit, kuten interleukiinit ja tuumorinekroositekijä alfa, sekä 

muut persistentin infektion mekanismit.  

 

Rajoittamalla eri ravintoaineiden saantia soluviljelmässä voidaan luoda persistentti 

infektio (Hogan ym. 2004). Ravintoaineiden niukkuus estää sekä isäntäsolua että 

klamydiaa kasvamasta. Aminohappojen ja glukoosin poisto kasvatusliuoksesta johtaa 

persistenttiin infektioon. Rauta on klamydialle elintärkeä hivenaine ja raudan 

homeostaasin muutoksien on havaittu liittyvän klamydiainfektioon (Edvinsson ym. 

2008). Rajoittamalla raudan saantia voidaan klamydiainfektio ohjata persistenttiin tilaan. 

Rauta voidaan poistaa soluviljelmästä muodostamalla kelaatteja. Ravintoaineiden 

palauttaminen takaisin soluviljelmään palauttaa bakteerien infektointi- ja 

lisääntymiskyvyn. Ravintoaineiden ja raudan pitoisuuksilla voi olla merkitystä in vivo 

pohdittaessa persistentin infektion mahdollisuutta ja ominaisuuksia.  

 

Kun monosyyttejä/makrofageja infektoidaan klamydialla, bakteerit muuttuvat 

spontaanisti persistenteiksi (Hogan ym. 2004). Tätä ilmiötä tukevat tutkimuksissa 
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havaitut persistenteille infektioille tyypilliset ominaisuudet, kuten AB-partikkelit ja 

infektointikyvyn puute bakteerien ollessa kuitenkin eläviä. On epäselvää, mikä aikaansaa 

monosyytti-infektioiden muuttumisen persistenteiksi. Sytokiinitutkimusten perusteella 

siihen liittyy muita kuin sytokiinivälitteisiä mekanismeja, mutta on selvää muutoksen 

vaativan klamydiaan kohdistuvia stressitekijöitä. Typpioksidin tuotantoa makrofageissa 

pidetään yhtenä persistenttiä infektiota ylläpitävänä tekijänä (Azenabor ym. 2006).   

 

Uudempi persistentin infektion tutkimusmalli in vitro on tupakansavun komponenteilla 

aiheutettu persistenssi (Schoborg ym. 2011). Tässäkin mallissa voidaan havaita 

persistentille infektiolle tyypilliset ominaisuudet viljeltäessä klamydiaa epiteelisoluissa 

tupakansavun komponenteilla käsitellyllä kasvatusliuoksella.  

 

Tupakansavun aiheuttama persistenssi infektio johtuu todennäköisesti useasta 

mekanismista (Schobor 2011). Mekanismit on esitetty kuvassa 3. Palamisessa syntyvät 

tupakansavun happi- ja typpiradikaalit voivat reagoida solun tryptofaanin kanssa ja 

aiheuttaa persistentin infektion kehittymistä rajoittamalla C. pneumoniae:lle elintärkeän 

tryptofaanin saantia. Palamisessa muodostuvat radikaalit voivat myös aktivoida 

sfingomyelinaasia, jonka tehtävänä on pilkkoa sfingolipidejä. Sfingolipidien määrän 

vähentyminen saattaa edistää bakteerin pysymistä persistentissä tilassa olosuhteiden 

huonontuessa. Isäntäsolun rasvavarastoihin kertyvät tupakoinnissa syntyvät hiilivedyt 

voivat vaikuttaa suoraan Chlamydia-bakteerin lisääntymissykliin suosien persistenttiä 

tilaa. Tupakansavun on havaittu aiheuttavan soluissa ATP:n ja adenosiinin vapautumista 

solun ulkopuolelle vasteena soluvaurioon. Nämä molekyylit aktivoivat purinergisiä 

reseptoreja toisissa soluissa ja käynnistävät soluissa puolustusreaktion solunsisäisä 

patogeeneja vastaan. Purinergisten reseptorien aktivaation on havaittu osallistuvan 

persistentin klamydiainfektion syntyyn.  
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Kuva 3. Tupakansavun aiheuttaman persistentin Chlamydia-infektion mahdolliset 

mekanismit epiteelisolussa. A) Tupakansavun happi- ja typpiradikaalit reagoivat 

tryptofaanin kanssa rajoittaen sen saantia ja edistävät siten persistentin infektion 

syntyä. B) Radikaalit aktivoivat myös sfingomyelinaasia, jolloin vähentynyt 

sfingolipidien määrä ajaa infektiota persistenssiin. C) Tupakansavun aktivoimat solut 

vapauttavat ATP-molekyylejä, jotka aktivoivat muiden solujen purinergisiä 

reseptoreja johtaen infektiota persistenttiin tilaan. D) Tupakan palamisessa syntyvät 

hiilivedyt kertyvät isäntäsolun rasvapisaroihin, joissa ne voivat kulkeutua inkluusioon 

ja vaikuttaa klamydian lisääntymissykliin (mukaillen Schoborg 2011). 

  

 

3.6.2 Kroonisen infektion mekanismit 

 

Kroonisen infektion syntyminen on siis ympäristöstä ja sen asettamista stressitekijöistä 

riippuvaista. Klamydioilla on useita mekanismeja aiheuttaa ja ylläpitää kroonista 

infektiota. Persistentin infektion taustalla on monimutkaisia molekulaarisia mekanismeja, 

joita klamydiat ovat mahdollisesti kehittäneet evoluution tuloksena varmistaakseen 

selviytymisen muuttuvissa ympäristöolosuhteissa.  

 

Persistentissä infektiossa voidaan havaita solunjakautumisen pysähtyneen, vaikka 

kromosomien replikaatiota tapahtuu edelleen (Hogan ym. 2004). Tutkimuksissa on 

havaittu geeniekspression muutoksia persistentissä C. pneumoniae -infektiossa. DNA:n 

kahdentumiseen ja kromosomien jakautumiseen liittyvien geenien ekspressio pysyy 
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normaalilla tasolla tai vähentyneenä, kun taas solunjakautumiseen osallistuvat geenit 

eivät ilmenny. 

 

Klamydian elinkierrossa on tavoitteena RB-partikkeleiden muuttuminen uusiksi 

infektiivisiksi EB-partikkeleiksi. Tämä muutosvaihe tapahtuu klamydian 

lisääntymissyklin loppuvaiheessa ja persistentissä infektiossa se on estynyt. Persistentissä 

infektiossa geenien ja proteiinien, jotka vaikuttavat syklin loppuvaiheessa, ilmentyminen 

on heikentynyt (Hogan ym. 2004). Tällaisia ovat esimerkiksi EB:n kysteiiniä sisältävä 

kalvoproteiini ja DNA:ta sitova proteiinit.  

 

Klamydiat manipuloivat ja hyödyntävät isäntäsolun energiavarastoja ja signaalireittejä 

turvatakseen oman selviytymisen. Tärkeässä asemassa isäntäsolun toiminnoissa on AP-

1-proteiini (transcription factor activator protein 1), joka vaikuttaa geeniekspression 

muutoksien kautta mm. solun proliferaatioon ja energiatasapainoon (Krämer ym. 2015). 

AP-1-proteiini on tärkeä C. pneumoniae:n replikaation kannalta, ja C. pneumoniae 

hyödyntääkin sitä lisääntymisessään. AP-1-proteiinin estäminen inhibiittorilla rajoittaa C. 

pneumoniae:n kasvua heikentämällä glukoosin ja ATP:n saantia, ja muuttaa infektion 

persistenttiin tilaan.  

 

Kuten aiemmin on kerrottu, klamydiat tarvitsevat isäntäsolun lipidejä inkluusion 

muodostamiseen ja lisääntymiseen (Zhu ym. 2014). Persistentissä infektiossa ei tapahdu 

kuitenkaan samanlaista Golgin laitteen hajoamista, kuin akuutissa infektiossa. Tämän 

arvellaan johtuvan klamydian vähentyneestä lipidien tarpeesta persistentissä tilassa, jossa 

metabolia on vähentynyt. Isäntäsolun säilyminen vahingoittumattomana mahdollistaa 

persistentin infektion ylläpidon.  

 

Klamydiat pystyvät myös estämään isäntäsolun ohjelmoitua solukuolemaa eli apoptoosia. 

Apoptoosi on solujen tärkeä puolustusmekanismi patogeeneja vastaan, ja sen estyessä 

patogeenin mahdollisuudet jatkaa infektiota ja lisääntymistä paranevat. On havaittu, että 

kroonisessa klamydiainfektiossa apoptoosi on estynyt ja tämä mahdollistaa persistentin 

bakteerin selviytymisen isäntäsolussa. Lisäksi klamydiat onnistuvat välttämään isännän 

immuunipuolustusta CPAF:n avulla (Hogan ym. 2004). CPAF (chlamydial protease-like 
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activity factor) hajottaa eukaryoottisolujen sytoplasmassa transkriptiotekijöitä, joita 

tarvitaan MCH-molekyylien ekspressioon ja tehokkaaseen antigeeninesittelyyn. 

 

3.6.3 Krooninen infektio in vivo 

 

Kroonisesta infektiosta in vivo on saatua tietoa infektoiduista eläinmalleista ja kliinisistä 

ihmisten tautitapauksista (Hogan ym. 2004). Tieto infektion kroonisesta luonteesta 

pohjautuu pitkälle samanlaisiin havaintoihin kuin persistentissä infektiossa in vitro. Näitä 

ovat bakteerin epänormaali morfologinen muoto, infektion resistenttiys antibiooteille ja 

infektion toistuminen usein, kun täysin uusi infektio on epätodennäköinen. Persistentti 

infektio in vivo on yhdistetty lukuisiin kroonisiin sairauksiin. Kliinisessä työssä on 

kuitenkin vaikeaa selvittää, onko infektio kroonistunut vai onko kyse vain uudesta 

infektiosta.  
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4    C. PNEUMONIAE -INFEKTIOON YHDISTETYT TAUDIT 

 

C. pneumoniae -infektio, etenkin persistenttissä muodossa, on yhdistetty lukuisiin 

pitkäaikaissairauksiin (Choroszy-Krol ym. 2014). Infektion muuttuessa krooniseksi C. 

pneumoniae jää lymyämään elimistöön, jolloin sillä on mahdollisuus vaikuttaa 

pitkäaikaissairauksien syntymiseen ja/tai pahenemiseen. Myös akuutti C. pneumoniae -

infektio voi olla joidenkin näiden sairauksien pahentumisen taustalla, mutta usein pitkällä 

aikavälillä tarkasteltuna pitkäaikaissairauksien tapauksessa löytyy yhteys C. pneumoniae 

-infektion krooniseen muotoon.  

 

Tutkimustietoa kroonisen infektion yhteydestä ateroskleroosiin ja sydän- ja 

verisuonitauteihin on kertynyt valtavasti (Choroszy-Krol ym. 2014). Lisäksi krooninen 

C. pneumoniae -infektio on yhdistetty keuhkojen sairauksiin astmaan ja 

keuhkoahtaumatautiin. Myös akuutti C. pneumoniae -hengitystieinfektio voi ainakin 

tilapäisesti vaikuttaa keuhkosairauksien pahentumiseen. Paljon tutkimuksia on lisäksi C. 

pneumoniae -infektion yhteydestä neurologisiin sairauksiin ja reaktiiviseen artriittiin. 

Neurologisten sairauksien kohdalla tutkimuksissa on käsitelty sekä akuutin että kroonisen 

infektion mahdollisuuksia. Reaktiivinen artriitti on yhdistetty yhä useammin 

persistenttiin klamydiainfektioon. Seuraavassa käydään läpi tutkimustietoa näiden 

sairauksien ja C. pneumoniae:n välisestä yhteydestä sekä tarkastellaan infektion luonnetta 

kyseisten sairauksien taustalla. 

 

4.1 Ateroskleroosi ja sydän- ja verisuonitaudit 

 

Ateroskleroosi on länsimaiden suuri kuolleisuutta ja terveydenhuollon kuormitusta 

aiheuttava ongelma (Rafieian-Kopaei ym. 2014). Ateroskleroosille tunnusomainen piirre 

on krooninen tulehdusvaste, jota aiheuttavat oksidatiivinen stressi, proinflammatoristen 

sytokiinien erittyminen, endoteelin aktivoituminen ja puolustussolujen kerääntyminen 

endoteeliin. Ateroskleroosin riskitekijöitä ovat korkea verenpaine, hypertriglyseridemia 

ja tupakointi. Krooninen C. pneumoniae -infektio on myös yhdistetty ateroskleroosiin ja 

sydän- ja verisuonitautien yhdeksi riskitekijäksi. 
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C. pneumoniae yhdistettiin ensimmäisen kerran ateroskleroosin ja sydän- ja 

verisuonitauteihin vuonna 1988, kun Saikku kollegoineen havaitsi serologisissa 

tutkimuksissa yhteyden  C. pneumoniae:n ja sepelvaltimotaudin ja akuutin sydäninfarktin 

välillä (Saikku ym. 1988). Tämän jälkeen C. pneumoniae pystyttiin detektoimaan 

ateroskleroottisista kudosnäytteistä sekä lukuisista verisuonista, kuten sepelvaltimoista ja 

aortasta (Shor ym. 1992; Kuo ym. 1993). C. pneumoniae eristettiin ensimmäisen kerran 

vuonna 1996 ateroskleroosipotilaan sepelvaltimosta (Ramirez ym. 1996) ja sen jälkeen 

lukuisista muista kudoksista ja soluista muun muassa makrofageista, vaahtosoluista ja 

endoteelisoluista (Watson ja Alp 2008). 

 

C. pneumoniae:n kudoksista detektoinnin ja eristämisen lisäksi lukuisat in vitro - ja in 

vivo -tutkimusten tulokset puhuvat persistentin C. pneumoniae:n ja ateroskleroosin 

yhteyden puolesta. Tutkimuksissa on havaittu yhteneväisyyksiä infektion patogeenisten 

mekanismien ja ateroskleerosin prosessien välillä (Watson ja Alp 2008). Näihin kuuluvat 

esimerkiksi infektion indusoima sytokiinien ja adheesiomolekyylien erittyminen ja C. 

pneumoniae:n lisääntyminen ateroskleroosin kannalta merkittävissä soluissa, kuten 

endoteelisoluissa, makrofageissa ja sileälihassoluissa sekä bakteerin kyky muuttaa 

makrofageja vaahtosoluiksi (Cao ym. 2007). In vivo -hiirimalleissa on havaittu klamydian 

indusoivan verisuonen sisäseinämän paksuuntumista ja ateroskleroottisen plakin 

muodostumista (Sorrentino ym. 2015).  

 

C. pneumoniae on hyvin yleinen ja kaikkialle levinnyt patogeeni. Lähes kaikki ihmiset 

saavat infektion useasti elämänsä aikana. Tämä luo otollisen pohjan myös kaikkialla 

esiintyvän ateroskleroosin edistämiselle yhdessä muiden riskitekijöiden kanssa. Kuten 

aikaisemmin on kerrottu, C. pneumoniae -vasta-aineita esiintyy enemmän miehillä kuin 

naisilla ja siten miesten voidaan olettaa olevan alttiimpia infektiolle. Tätä on perusteltu 

miesten suuremmilla rautavarastoilla ja tupakoinnilla (Watson ja Alp 2008). 

Tupakoitsijoilla on havaittu korkeammat C. pneumoniae:n aiheuttamat IgG- ja IgA-vasta-

ainetasot kuin tupakoimattomilla. Koska tupakansavun on osoitettu muuttavan C. 

pneumoniae -infektio krooniseen muotoon (Schoborg ym. 2011), voivat tupakoivilla 

miehillä esiintyvät sydän- ja verisuonisairaukset olla yhteydessä krooniseen C. 

pneumoniae -infektioon. Nimenomaan krooninen C. pneumoniae -infektio on yhdistetty 
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ateroskleroosiin, ja sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla. 

Näitä vaikutuksia pohdittaessa tulee muistaa lisäksi tupakoinnin suorat vaikutukset 

yhtenä ateroskleroosin riskitekijänä.  

 

C. pneumoniae -infektion vaikutus ateroskleroosiin on kuitenkin edelleen kiistanalainen. 

Vaikka tutkimuksia on erittäin paljon niiden yhteyden puolesta, ei syy-seuraussuhdetta 

ole pystytty täysin varmasti osoittamaan. Kliinisiä tutkimuksia on tehty paljon 

antibioottien vaikutuksista ateroskleroosipotilaiden sydän- ja verisuonitapahtumiin 

merkittäviä tuloksia saamatta. Esimerkiksi Grayston (2005) työryhmineen tutki 

atsitromysiinin vaikutusta sydäntapahtumiin sepelvaltimopotilailla vuoden ajan. 

Tutkimuksen tulos oli se, ettei atsitromysiini vaikuttanut sydäntapahtumien riskiin. In-

vivo hiirikokeissa antibioottien on kuitenkin havaittu estävän ateroskleroottisia muutoksia 

valtimoissa, kunhan antibiootit on annosteltu hyvissä ajoin infektiosta (Fong ym. 2000). 

Tämä osoittaa, että jos infektio pääsee etenemään persistenttiin tilaan, ei nykyisistä 

antibiooteista ole hyötyä infektion hävittämisessä. Jos tutkimuksiin osallistuvilla 

potilailla on C. pneumoniae -infektio yhdessä ateroskleroosin kanssa, ei antibiooteilla 

pystytä tekemään johtopäätöksiä ei-infektoitujen ja infektoitujen potilaiden välillä.   

 

Tehtäessä johtopäätöksiä antibioottitutkimusten tuloksista on syytä huomioida, että 

monissa tutkimuksissa potilaiden määrä on suhteellisen pieni ja antibioottihoito usein 

lyhyt. C. pneumoniae -infektion diagnostiikka on haastavaa, joten on vaikeaa tosiasiassa 

selvittää, kenellä ateroskleroosipotilaista on krooninen klamydiainfektio. Ongelmana on 

tehokkaiden antimikrobiaineiden puuttuminen, joiden avulla krooninen C. pneumoniae -

infektio saataisiin hävitettyä. Jos tällainen aine löytyisi, pystyttäisiin entistä paremmin 

tutkia ateroskleroosin ja kroonisen C. pneumoniae -infektion yhteyttä. 

 

4.2 Astma 

 

C. pneumoniae -infektio on yhdistetty viime vuosikymmenien aikana lukuisissa 

tutkimuksissa astmaan ja sen vaikeusasteeseen sekä pahentumiseen (Johnston ja Martin 

2005). C. pneumoniae:n yhteyden astmaan ovat osoittaneet astmaa sairastavien potilaiden 

korkeat vasta-ainetasot klamydian lämpösokkiproteiineja vastaan sekä samanaikaisesta 
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tulehdusvasteesta kertovat markkerit (von Hertzen ym. 2002; Sävykoski ym. 2004). 

Näissä tutkimuksissa astmaatikoilta löydetyn korkean IgA-tason on katsottu kertovan 

kroonisesta infektiosta. Akuutista infektiosta kertovien C. pneumoniae -vasta-aineiden 

(IgG ja IgM) pitoisuuksien on havaittu korreloivan spirometrialla saatujen tulosten 

kanssa, missä korkeat vasta-aineet olivat yhteydessä heikentyneeseen keuhkojen 

toimintaan ja astman pahenemiseen akuutin C. pneumoniae -infektion yhteydessä 

(Consentini ym. 2008). C. pneumoniae -bakteeria on myös detektoitu merkittävästi 

enemmän astmaa sairastavilla potilailla verrattuna kontrolleihin (Biscione ym. 2004). 

Tässäkin tutkimuksessa C. pneumoniae -infektion todettiin olevan todennäköisemmin 

akuutissa kuin kroonisessa muodossa. Akuutti infektio voikin olla etenkin tilapäiseen 

astman pahentumiseen vaikuttava tekijä. Yleisesti tutkimusten perusteella C. pneumoniae 

näyttäisi olevan astmaa pahentava tekijä.  

 

Mekanismit, joilla C. pneumoniae pahentaa astmaa, liittyvät suurilta osin C. 

pneumoniae:n indusoimaan sytokiinien ja reaktiivisten happi- ja typpiradikaalien 

erittymiseen epiteelisoluista ja paikallisista alveolimakrofageista (Johnston ja Martin 

2005). Nämä yhdisteet aiheuttavat monia muutoksia keuhkoissa, kuten oksidatiivista 

stressiä sekä liiallista immuunipuolustuksen aktivoitumista, mikä puolestaan johtaa 

jatkuvaan tulehdusvasteeseen ja keuhkoputkien uudelleenmuokkautumiseen. C. 

pneumoniae:n sytokiinien indusointia käsitellään tarkemmin kappaleessa 6.   

 

C. pneumoniae:n ja astman välisestä yhteydestä on ateroskleroosin tapaan paljon 

tutkimuksia puolesta ja vastaan eikä täysin selvää varmuutta tähän ole löydetty johtuen 

muun muassa diagnostisista ongelmista. Monet tutkimukset pohjautuvat vain serologisiin 

määrityksiin, joita ei voida yksinään pitää täysin luotettavina. On myös vielä epäselvää, 

missä määrin infektion luonne vaikuttaa astman pahenemiseen. On kuitenkin paljon 

näyttöä siitä, että C. pneumoniae -infektio sekä akuuttina että kroonisena infektiona liittyy 

vahvasti astmaan.  
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4.3 Keuhkoahtaumatauti 

 

Astman tapaan C. pneumoniae -bakteeri on yhdistetty lukuisissa tutkimuksissa 

keuhkoahtaumatautiin (COPD). On arvioitu, että C. pneumoniae on osallisena 4-16 % 

COPD-tapauksissa (Choroszy-Król ym. 2014). COPD on etenevä keuhkojen sairaus, 

johon liittyy keuhkoputkien ahtautumisen lisäksi keuhkolaajentuma ja krooninen 

keuhkoputkentulehdus. COPD:n suurin riskitekijä on tupakointi ja yleisesti 

hengitystieinfektiot pahentavat sen oireita.  

 

COPD:n ja kroonisen C. pneumoniae -infektion yhteyden puolesta puhuu se, että 

epätyypillisen muotoisia aberantteja C. pneumoniae -partikkeleita on detektoitu COPD-

potilaiden keuhkoputkenhaaroista, keuhkorakkuloista ja alveolimakrofageista 

(Theegarten ym. 2000; Wu ym. 2000).  Krooninen C. pneumoniae -infektio on liitetty 

COPD:n kehittymiseen ja on mahdollista, että infektio on yksi COPD:n riskitekijä 

(Brandén ym. 2005). Kyseisessä tutkimuksessa havaittiin kroonisesta C. pneumoniae - 

infektiosta kertovan IgA-vasta-ainetason korreloivan keuhkojen alentuneen 

toimintakyvyn kanssa myös silloin, kun tupakoinnin vaikutus oli vähennetty tuloksista. 

Vastaavasti krooninen C. pneumoniae -infektio yhdistettiin COPD:hen von Hertzenin ja 

kollegojen tutkimuksessa, jossa korkeita klamydian IgA- ja IgG-vasta-ainetasoja sekä 

immuunikomplekseja havaittiin merkittävästi vaikeaa COPD:tä sairastavilla potilailla 

(von Hertzen ym. 1997). Lisäksi krooninen C. pneumoniae -infektio on yhdistetty 

COPD:n lisääntyneisiin pahentumisvaiheisiin (Blasi ym. 2002). 

 

Mielenkiintoista on tupakoinnin ja C. pneumoniae:n vaikutus keuhkoahtaumatautiin, sillä 

tupakointi on COPD:n selkeä riskitekijä ja krooninen C. pneumoniae -infektio hyvin 

mahdollinen riskitekijä jopa ilman tupakoinnin vaikutusta (Branden ym. 2004). 

Tupakointi edistää C. pneumoniae -infektion siirtymistä persistettiin muotoon ainakin in 

vitro, joten nämä molemmat tekijät saattavat yhdessä vaikuttaa COPD:n syntymiseen ja 

kehittymiseen. 

 

Kroonisen C. pneumoniae -infektion lisäksi myös akuutti infektio voi vaikuttaa COPD:n 

pahentumiseen (Papaetis ym. 2009). Akuutin infektion ja COPD:n välisestä yhteydestä 
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on tehty paljon tutkimuksia, mutta toisaalta niiden tulokset vaihtelevat melko paljon 

johtuen suurimmaksi osaksi erilaisten diagnostisten menetelmien käytöstä. Näyttäisi siltä, 

että akuutti C. pneumoniae -infektio liittyy COPD:n tilapäiseen pahenemiseen ja 

krooninen C. pneumoniae -infektio sairauden patogeneesiin ja syntymiseen sen 

pahentumisen ohella. Lisätutkimuksia tarvitaan C. pneumoniae:n tarkan roolin 

selvittämiseksi liittyen keuhkoahtaumatautiin.  

 

4.4 Neurologiset sairaudet 

 

Neurologisten sairauksien ja erilaisten infektioiden välistä yhteyttä on tutkittu paljon ja 

niiden välille onkin löydetty yhteyksiä (De Chiara ym. 2012). C. pneumoniae on 

yhdistetty neurologisista sairauksista etenkin Alzheimerin tautiin ja multippeli 

skleroosiin (MS-tauti) (Contini ym. 2010). Yhteistä näille neurologisille sairauksille on 

niiden krooninen ja etenevä taudinkuva, johon ei ole parantavaa hoitoa.  

 

Neurologisista sairauksista Alzheimerin välistä yhteyttä C. pneumoniae -infektioon on 

tutkittu eniten (Contini ym. 2010). C. pneumoniae:n läsnäolo on osoitettu 

histopatologisilla ja molekulaarisilla tekniikoilla Alzheimerin taudissa. C. pneumoniae:n 

DNA:ta on detektoitu potilailta, jotka kärsivät erilaisista keskushermosto-oireista, kuten 

dementiasta. DNA:ta on löydetty Alzheimer-potilaiden selkäydinnesteestä ja C. 

pneumoniae on detektoitu Alzheimerin taudista kärsivien potilaiden aivoista (post 

mortem) useissa tutkimuksissa (Balin ym. 1998; Hammond ym. 2010). C. pneumoniae -

infektion on osoitettu indusoivan monosyyttien kulkeutumista veri-aivoesteen lävitse, ja 

on mahdollista, että monosyytit kuljettavat samalla persistenttiä C. pneumoniae -

bakteeria aivoihin (MacIntyre ym. 2003). Lisäksi infektoimalla terveitä hiiriä C. 

pneumoniae:lla on kyetty luomaan Alzheimerin taudin hiirimalli, jossa infektio edistää 

Alzheimerin taudille tunnusomaisten amyloidiplakkien kaltaisten muodostumien 

syntymistä hiiren aivoissa (Little ym. 2004). 

 

MS-taudin aiheuttavia tekijöitä ei täysin tunneta, mutta sen oletetaan syntyvän 

geneettisen alttiuden ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksen tuloksena. Infektioita MS-

taudin altistavina ympäristötekijöinä on tutkittu paljon (Contini ym. 2010). Sriram (1999) 



23 

 

kollegoineen löysi ensimmäisen kerran viitteitä C. pneumoniae:n ja MS-taudin välillä. 

Tutkimuksessaan he detektoivat MS-potilaiden selkäydinnesteestä C. pneumoniae -

bakteeria käyttäen useita eri menetelmiä. Tässä tutkimuksessa C. pneumoniae:n todettiin 

olevan persistentissä muodossa. Tämän jälkeen tutkimuksia on tehty paljon, mutta 

kertyneen tiedon valossa syy-seuraussuhdetta ei ole pystytty tekemään MS-taudin ja C. 

pneumoniae -infektion välillä (Bagos ym. 2006; Contini ym. 2010). Koska MS-tauti 

altistaa erilaisille infektioille, voi keskushermostosta löydetty C. pneumoniae olla vain 

MS-taudista johtuva sekundääri-infektio, joka on levinnyt hengitystieinfektiosta 

monosyyttien mukana vaurioituneille aivojen alueille. Toisaalta ei ole myöskään 

poissuljettu, että krooninen C. pneumoniae -infektio vaikuttaisi yhtenä tekijänä MS-

taudin kehittymiseen.  

 

Tehdyissä tutkimuksissa mm. klamydian detektointimenetelmien valinnassa on ollut 

paljon vaihtelua, mikä osaltaan vaikeuttaa tulosten analysointia ja selvien johtopäätösten 

tekoa. Yksi ongelma on puutteellinen kroonisen infektion diagnostiikka. Useat 

tutkimukset eivät suoraan ota kantaa, onko neurologiseen sairauteen liittyvä C. 

pneumoniae -infektio akuutti vai persistentti. Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden 

aivoista on löytynyt metabolisesti aktiivisia, kasvukykyisiä bakteereita, mikä ainakin 

osittain viittaisi akuuttiin infektioon (Balin ym. 1998). Toisaalta Alzheimerin taudin 

hiirimallissa C. pneumoniae -infektio muuttui persistentiksi (Little ym. 2004). MS-taudin 

kohdalla puolestaan persistentti infektio näyttäisi olevan enemmän esillä. Nämä 

neurologiset sairaudet ovat molemmat eteneviä ja kroonisia, mikä tekee 

todennäköisemmäksi hypoteesin C. pneumoniae:n lymyämisestä persistenttinä taudin 

kannalta oleellisilla keskushermoston alueilla vaikuttaen taudin kehittymiseen ja/tai 

etenemiseen. 

 

C. pneumoniae:n hävittäminen keskushermostosta jollakin antimikrobisella aineella toisi 

uusia mahdollisuuksia ja keinoja infektion ja neurologisten sairauksien yhteyden 

selvittämiseksi. Niin kauan kuin tehokasta menetelmää kroonisen C. pneumoniae -

infektion hävittämiseksi ei ole saatavilla eikä akuutin ja kroonisen infektion erottamiseksi 

ole luotettavaa keinoa, tutkimusten täytyy hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja 

luotettavasti käytössä olevia menetelmiä.  
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4.5 Reaktiivinen artriitti 

 

Reaktiivinen artriitti on niveltulehdus, joka kehittyy reaktiona elimistössä aiemmin 

ollutta bakteeritulehdusta vastaan (Carter ym. 2012). Useiden bakteerien on havaittu 

kykenevän laukaisemaan reaktiivisen artriitin. C. pneumoniae –infektion, yksinään tai 

yhdessä C. trachomatis -infektion kanssa, on havaittu olevan sekä akuutin että kroonisen 

reaktiivisen artriitin laukaisija ja ylläpitäjä. Näitä molempia Chlamydia-bakteereita ja 

niiden DNA:ta on detektoitu reaktiivista artriittia sairastavien potilaiden nivelnesteestä ja 

nivelkudoksesta (Carter ym. 2012; Rizzo ym. 2012).  

 

C. trachomatis on kuvattu laajasti jo vuosikymmenien ajan liittyneenä reaktiiviseen 

artriittiin, kun taas C. pneumoniae on yhdistetty siihen vasta vähemmän aikaan (Carter 

ym. 2012). Kuitenkin on arvioitu C. pneumoniae:n olevan laukaiseva tekijä noin 10 % 

akuutissa reaktiivisessa artriitissa mitattuna potilailta löydettyjen C. pneumoniae -vasta-

aineiden määrillä (Hannu ym. 1999). Tässä tutkimuksessa potilailla oli ollut 

alahengitystieinfektion oireita ennen reaktiivisen artriitin puhkeamista, mikä kertoo 

akuutin C. pneumoniae -infektion kyvystä laukaista reaktiivinen artriitti.  

 

Reaktiivisen artriitin yhteydessä klamydiainfektioiden on todettu olevan useammin ja  

todennäköisemmin  persistentissä muodossa kuin akuutissa muodossa (Villareal ym. 

2002; Rizzo ym. 2012). On myös hyvin todennäköistä, että klamydiainfektion 

muuttuminen persistentiksi vahvistaa niveltulehdusta ja vaikeuttaa bakteerin hävittämistä 

nivelkudoksesta johtaen kroonisen reaktiivisen artriittin syntyyn. Siksi useiden 

tutkijoiden mielestä reaktiivisen artriitin hoidossa tulisikin ottaa huomioon kroonisen 

klamydiainfektion mahdollisuus ja harkita pitkäaikaisia antibioottihoitoja tällä hetkellä 

parempien vaihtoehtojen puuttuessa.  
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5    C. PNEUMONIAE -INFEKTION DIAGNOSTIIKKA JA HOITO 

 

Taistelussa C. pneumoniae:n aiheuttamia infektioita vastaan kunnollinen diagnostiikka ja 

perusteellinen hoito ovat avainasemassa. Seuraavassa tarkastellaan C. pneumoniae -

infektioiden diagnostiikkaa ja hoitoa, sekä pohditaan keinoja uusien hoitojen 

löytymiseksi. Rokoteosiossa keskitytään lähinnä tarkastelemaan rokotetutkimusta C. 

pneumoniae -infektioiden osalta, vaikka vähintäänkin yhtä tärkeässä asemassa on 

rokotteen kehitys C. trachomatis -bakteeria ja sen aiheuttamia tauteja sekä 

komplikaatioita vastaan.  

 

5.1 Diagnostiikka 

 

C. pneumoniae:n aiheuttamien infektioiden diagnosointi on haasteellista kliinisessä 

työssä (Miyashita ym. 2015). Useimmiten infektiot ovat oireettomia tai vähäoireisia ja ne 

muistuttavat virusten aiheuttamia hengitystieinfektioita eikä niitä silloin edes välttämättä 

diagnosoida C. pneumoniae:n aiheuttamiksi. Diagnostiset menetelmät infektion 

todentamiseksi ovat parantuneet vuosien mittaan, mutta vieläkään ei pystytä todentamaan 

kroonista C. pneumoniae -infektiota luotettavasti (Puolakkainen 2013).  

 

Akuutin C. pneumoniae -infektion diagnosointiin on käytettävissä useita menetelmiä 

(Miyashita ym. 2015). Näitä ovat serologiset testit, antigeenin detektointiin perustuvat 

testit, bakteeriviljely ja molekyylibiologian sovellukset, kuten PCR (polymerase chain 

reaction). Serologinen testaus on edelleen käytetyin menetelmä C. pneumoniae:n 

detektoimiseksi ja siihen kuuluva mikroimmunofluoresenssi-testi (MIF) on serologisen 

testauksen kultainen standardi. Vasta-aineita C. pneumoniae -bakteeria kohtaan pystytään 

detektoimaan myös ELISA-menetelmällä ja tähän tarkoitukseen on saatavilla kaupallisia 

kittejä, joiden myötä entsyymi-immunotestit ovat lisänneet suosiotaan. Serologisten 

testien avulla on helppo diagnosoida nopeasti akuutteja C. pneumoniae -infektioita, sillä 

infektiosta kertova IgM-vasta-ainetason nousu näkyy nopeasti vasteena bakteeriin. 

Toisaalta vasta-aineiden (IgM ja IgG) ilmaantuminen saattaa alkaa vasta useita viikkoja 

infektiosta, mikä tarkoittaa diagnosoinnin epäonnistumista, jos seerumi kerätään väärään 

aikaan. Molekulaariset diagnostiset menetelmät, jotka detektoivat klamydian DNA:ta, 
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ovat saavuttaneet suosiota niin kliinisessä diagnostiikassa kuin tutkijoidenkin parissa 

menetelmien lisääntyneen standardoinnin myötä. 

 

Kroonista C. pneumoniae -infektiota ei vielä pystytä luotettavasti ja tehokkaasti 

diagnosoimaan in vivo (Puolakkainen 2013). Uusia laadukkaita diagnostisia menetelmiä 

tähän tarkoitukseen tarvittaisiin, jotta pystyttäisiin tutkimaan persistenttiä infektiota ja 

sen yhteyksiä eri sairauksiin sekä infektion reagointia hoitoon. 

  

Akuutin ja persistentin infektion välillä on eroavaisuuksia antigeenien ja proteiinien 

ilmentymisessä (Puolakkainen 2013). Tätä voitaisiin käyttää akuutin ja persistentin 

infektion erottamisessa toisistaan. Kliinisessä diagnostiikassa serologiaan perustuvat 

menetelmät olisivat kroonisenkin infektion tapauksessa paras vaihtoehto niiden 

helppouden takia. Ongelma on, ettei persistentille infektiolle ole määritetty hyväksyttäviä 

serologisia kriteereitä, jotka luotettavasti osoittaisivat persistentin infektion. IgA:n nousu 

on ehdotettu yhdeksi persistentin infektion markkeriksi, mutta ennen kunnollisen 

menetelmän kehittämistä tulisi löytää luotettava ero akuutin ja kroonisen infektion 

markkereiden välillä.  

 

5.2 Nykyinen hoito 

 

C. pneumoniae:n aiheuttamien hengitystieinfektioiden ja keuhkokuumeen hoitoon 

käytetään tetrasykliinejä, makrolideja ja fluorokinoloneita (Blasi ym. 2009). 

Antibioottien täytyy olla solukalvon läpäiseviä ja niiden tulisi saavuttaa korkeat 

intrasellulaariset konsentraatiot, jotta ne olisivat tehokkaita solunsisäistä bakteeria 

vastaan. Lisäksi infektion nujertamiseksi tarvitaan yleensä useiden viikkojen hoitojakso 

riittävän suurella annostuksella, sillä hoidon lyhyt kesto alhaisilla annoksilla voi johtaa 

persistentin infektion syntymiseen. C. pneumoniae -infektion hoito saattaa epäonnistua ja 

uusintainfektioita esiintyy usein. Rifampisiini on tällä hetkellä tehokkain saatavilla oleva 

antibiootti C. pneumoniae -infektion hoitoon, mutta sitä käytetään lähinnä vain 

tuberkuloosin hoidossa resistenssiongelman välttämisen vuoksi.   
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Antimikrobiaineen in vitro -aktiviteetti ei aina merkitse samanlaista aktiviteettia in vivo 

johtuen erilaisista infektion vaiheista (Siewert ym. 2005). Kliinisesti tarkasteltuna hoito 

aloitetaan yleensä vasta, kun infektion oireet ovat selvästi näkyvillä, jolloin infektio on 

edennyt pidemmälle ja antimikrobiaineen tulisi tuhota useita klamydian 

lisääntymissyklin muotoja. In vitro -kokeissa määritettäessä yhdisteen MIC-arvoja 

(minimum inhibitory concentration) puolestaan tutkitaan yleensä antimikrobiaineiden 

vaikutusta heti infektion alettua, jolloin se ei kerro välttämättä täysin yksioikoisesti 

yhdisteen vaikutuksista in vivo.  

 

Persistentin infektion hävittämiseksi ei ole tehokasta hoitoa (Beeckman ym. 2014). 

Persistentti infektio on resistentti makrolideille, tetrasykliineille ja jopa rifampisiinille. 

Resistenssi ilmaisuna voi aiheuttaa sekaannusta eikä aina olekaan selvää onko kyse 

puhtaasti persistentistä infektiosta vai liittyykö hoidon tehottomuuteen varsinainen 

bakteerin kehittämä antibioottiresistenssi. Chlamydia-bakteerien on havaittu kehittävän 

antibioottiresistenssiä antibioottiresistenssigeenien vaihdolla, mutta sillä ei ole todettu 

olevan kliinistä merkitystä, ainakaan vielä. Ongelmia persistenttien infektioiden parissa 

on aiheuttanut myös puutteellinen diagnostiikka. β-laktaamiantibiooteilla hoidetaan 

paljon erilaisia hengitystieinfektiota. Jos infektio onkin ollut C. pneumoniae:n 

aiheuttama, mutta puutteellisen diagnosoinnin takia se on jäänyt huomaamatta, voi 

penisilliinien käyttö johtaa persistentin infektion syntymiseen. 

  

Persistentin infektion tunnusomainen piirre on bakteerin vähentynyt metabolia. 

Proteiinisynteesi on vähentynyt ja solunjakautuminen pysähtynyt. Vaikka persistentissä 

tilassa olevilla bakteereilla havaitaan jonkun verran kromosomien replikaatiota, ei 

bakteereilta löydy tarpeeksi lääkevaikutuskohteita, joihin tällä hetkellä olevat antibiootit 

vaikuttavat.  Näin ollen nykyisillä keinoilla ei pystytä tuhoamaan bakteeria sen 

lymyillessä elimistössä persistentissä tilassa. Olisi tärkeää löytää uusia 

lääkevaikutuskohteita ja sen kautta uusia antimikrobiaineita, joilla taistellaan 

tulevaisuudessa Chlamydia-infektioita vastaan.  
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5.3 Hoito tulevaisuudessa 

 

Uusien lääkevaikutuskohteiden tutkiminen ja antiklamydiaalisten yhdisteiden etsiminen 

on käynnissä. Uusia lääkevaikutuskohteita etsitään mm. bakteerin virulenssitekijöistä. 

Klamydiainfektioiden hoidossa ja uusien lääkkeiden kehityksessä tulee ottaa huomioon 

useita ongelmia, joita nämä solunsisäiset patogeenit aiheuttavat lääkekehitykselle. 

Seuraavassa esitellään viimeaikaisia tutkimuksia ja havaintoja uusien antiklamydiaalisten 

yhdisteiden kehityksestä ja klamydiainfektioiden hoidosta tulevaisuudessa. 

   

5.3.1 Uusien antimikrobiaineiden kehittäminen 

 

Uusia antimikrobiyhdisteitä, jotka tehoavat klamydiainfektioihin, voidaan etsiä usealla 

eri tavalla (Hanski ja Vuorela 2014). Perinteiset lääkekehityksen menetelmät, kuten 

johtolankayhdisteiden seulominen yhdistekirjastoista tai luonnonainekirjastoista ovat 

yksi vaihtoehto. Järkevä menetelmä on selvittää ensin mahdollisia lääkkeiden 

vaikutuskohteita Chlamydia-bakteerissa, jonka jälkeen on helpompi kehittää niihin 

vaikuttavia yhdisteitä. Haasteita lääkevaikutuskohteiden löytämiselle tuo se, ettei 

klamydian RB-muotoa ole pystytty eristämään sellaisenaan. Tämän ongelman 

selvittämiseksi on käytetty hyväksi esimerkiksi in silico -mallinnuksia, joiden avulla on 

löydetty uusia proteiineja koodaavia geenejä, jotka ovat tärkeässä asemassa C. 

pneumoniae:n metaboliareiteissä ja elinkierrossa (Ravindranath ym. 2013a; Ravindranath 

ym. 2013b).  

 

Viimeaikaiset tutkimukset ovat keskittyneet etsimään ja tunnistamaan klamydian 

virulenssitekijöitä (Beeckman ym. 2014) sekä näihin vaikuttavia yhdisteitä. 

Virulenssitekijöiden estossa yhdisteet eivät välttämättä suoraan tapa bakteeria, vaan 

heikentävät sen mahdollisuuksia infektoida isäntäsolu. On mahdollista, että 

virulenssitekijöihin vaikuttavat yhdisteet eivät aiheuta resistenssin syntyä samassa määrin 

kuin klassiset antibiootit.  Mahdollisia Chlamydia-bakteerien lääkevaikutuskohteita ovat 

esimerkiksi tyypin 3 eritysjärjestelmä (T3SS), energia-metabolian kuljetusproteiinit ja 

tietyt virulenssitekijöitä ilmentävät geenit.  
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Tyypin 3 eritysjärjestelmä (T3SS) on useilla gram-negatiivisilla bakteereilla esiintyvä 

proteiineista koostuva neulamainen kompleksi, jonka tavoitteena on erittää erilaisia 

proteiineja isäntäsolun sytoplasmaan (Beeckman ym. 2014). Näiden proteiinien avulla 

bakteeri infektoi tehokkaasti isäntäsolun ja edistää omaa selviytymistään solussa. 

Chlamydia-bakteereilta löytyy T3SS-järjestelmä ja se on osallisen useissa vaiheissa 

bakteerin lisääntymissyklissä. T3SS on toimintaperiaatteensa puolesta potentiaalinen 

kohde uusille lääkkeille. T3SS:n estäminen inhibiittorilla tai isäntäsolun ja sen välisen 

vuorovaikutuksen häiriköiminen voisivat olla mahdollisia klamydiainfektioiden 

hoitokeinoja. Erilaisia pienmolekyylejä tähän tarkoitukseen on seulottu 

yhdistekirjastoista. Näihin pienmolekyyleihin lukeutuvat muun muassa 

salisyylialdehydien asyloituja hydratsoneja, glykolipidejä ja transferriinejä.  

 

Chlamydia-bakteerit hankkivat tarvitsemiaan ATP-molekyylejä nukleotidien 

kuljetusproteiinien (NTT-proteiinien) avulla (Beeckman ym. 2014). Täysin vastaavia 

kuljetusproteiineja ei löydy ihmisiltä, joten NTT-proteiinit olisivat hyvä kohde uusille 

spesifisille Chlamydia-bakteereita estäville yhdisteille. 

 

Virulenssitekijöitä koodaavien geenien ekspression säätely ja estäminen on yksi 

mahdollinen keino luoda uusia antiklamydiaalisia yhdisteitä (Beeckman ym. 2014). 

Bakteerit säätelevät virulenssigeenien ja virulenssitekijöiden ekspressiota 

monimutkaisilla mekanismeilla, joista bakteereille yleinen viestintäjärjestelmä quorum 

sensing on avainasemassa. Quorum sensing -järjestelmä perustuu bakteerin erittämien 

molekyylien sitoutumiseen bakteerin omiin reseptoreihin, jolloin syntyvä signaali 

aikaansaa fosforylaatiokaskadin. Tämä puolestaan johtaa virulenssigeenien 

ilmentymiseen.  

 

Chlamydia-suvusta C. trachomatis -bakteerin genomin on havaittu sisältävän quorum 

sensing -signaalireittiin mahdollisesti kuuluvia geenejä (Beeckman ym. 2014). Quorum 

sensing -järjestelmään kuuluvien signaalimolekyylien estäminen quorum sensing -

inhibiittoreilla voisi olla mahdollinen lääkekehityksen kohde kehitettäessä 

klamydiainfektioita vastaan uusia lääkkeitä. Quorum sensing -inhibiittoreita on 

todennäköistä löytää seulomalla muita bakteereita, sieniä tai kasveja, sillä nämä 
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organismit ovat kehittyneet miljoonien vuosien saatossa toistensa rinnalla. Tällä hetkellä 

ei kuitenkaan tunneta klamydiaalisia quorum sensing -inhibiittoreita, joten alue vaatii 

lisää tutkimuksia.  

 

5.3.2 Yhdistelmähoidot 

 

Persistentti C. pneumoniae -infektio on resistentti käytössä oleville antibiooteille 

(Beeckman ym. 2014). Tämä on saanut tutkijat pohtimaan mahdollisuuksia hyödyntää 

useita antibiootteja tai muita lääkeaineita yhdessä antibioottien kanssa yhdistelmähoitona 

C. pneumoniae -infektiota vastaan (Hanski ja Vuorela 2014). Persistentin infektion 

”aktivoiminen” akuutiksi infektioksi voisi mahdollistaa käytössä olevien antibioottien 

paremman tehon infektiota vastaan.  

 

Yhdistelmähoidossa potentiaalinen lääke voisi olla verenpainetaudin hoidossa käytetty 

kalsiumestäjä nifedipiini, jonka on havaittu yhdessä antibioottien kanssa tekevän C. 

pneumoniae -infektiosta herkemmän kyseisille antibiooteille (Hanski ja Vuorela 2014). 

Toinen tutkimuksen arvoinen lääkeryhmä on kolestrolia alentavat statiinit, joista 

simvastatiinin on havaittu vähentävän C. pneumoniae -bakteerien määrää in vivo 

hiirimallissa. Käytössä olevien antibioottien rifampisiinin ja atsitromysiinin yhteiskäytön 

on useissa tutkimuksissa havaittu olevan tehokas C. pneumoniae -infektiota vastaan 

verrattuna antibiootteihin yksinään (Beeckman ym. 2014). Lisäksi näiden antibioottien 

kuljettaminen inkluusioiden sisään erityisillä nanopartikkeleilla voisi olla mahdollinen 

ratkaisu C. pneumoniae:n solunsisäisen elintavan tuomiin ongelmiin (Toti ym. 2011).  

 

5.4 Rokote  

 

Rokotteita Chlamydia-suvun aiheuttamia infektioita vastaan on tutkittu jo pitkään, mutta 

yhtään sellaista ei ole vielä saatavilla ihmisille (Igietseme ym. 2011). Koko ajan kertyy 

kuitenkin enemmän tietoa Chlamydia-bakteerien biologiasta ja patogeneesistä, ja uusien 

menetelmien ansiosta rokotekandidaatteja pystytään identifioimaan entistä paremmin. 

Rokotetutkimus on keskittynyt elävien heikennettyjen tai tapettujen bakteereiden sijaan 
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niiden rakenneosiin. Mahdollisia rakenneosia rokotteessa ovat ulkokalvon proteiinit, 

CPAF ja T3SS. Potentiaalisen rokotteen lisäksi tulisi löytää oikeanlaiset adjuvantit ja 

rokotteelle sopivin annostelutapa. Nämä edistäisivät tehokkaan ja pitkäkestoisen 

immuniteetin syntymistä. 

  

Ongelmia ja haasteita klamydiarokotteen kehityksessä on ollut ja tulee olemaan 

(Igietseme ym. 2011). Klamydiainfektiolle on ominaista monimutkainen 

immuunipuolustuksen aktivointi, johon liittyy sekä elimistöä suojaavien mekanismien 

että patologisten immuunivasteiden syntyminen. Tehokkaiden rokotteiden tulisi aiheuttaa 

korkea suojaavien immuunimekanismien taso elimistössä ilman patogeenisten vasteiden 

syntymistä. Tämä on ainakin toistaiseksi ollut haasteellista rokotekehityksessä, sillä 

rokotteiden komponenttien tunnistamisen ja valinnan yhteydessä tulisi eliminoida 

mahdolliset patogeeniset antigeenit. Toinen haaste on tehokkaiden, mutta ei-toksisten 

adjuvanttien löytäminen. Antigeenin ja adjuvanttien tulisi yhdessä luoda voimakas 

auttaja-T1-solujen ja humoraalisen immuniteetin käynnistyminen. 

  

C. pneumoniae:n aiheuttamat infektiot ovat hyvin yleisiä ja niiden hoito on useimmiten 

haasteellista sekä terveydenhuoltoa kuormittavaa epäonnistuneiden diagnoosien ja 

hoitojen takia. Näiden ongelmien ratkaisussa profylaktinen ja/tai terapeuttinen rokote 

olisi hyvä vaihtoehto C. pneumoniae -infektioiden estossa ja hoidossa. Profylaktiseen 

rokotteeseen tulisi panostaa, sillä se estäisi infektion leviämisen entistä laajemmalle 

väestössä. Li (2010) työryhmineen löysi tutkimuksessaan useita antigeeneja, joita 

voidaan hyödyntää rokotekehityksessä C. pneumoniae -infektioita vastaan. Adjuvanttina 

he käyttivät E. coli:n enterotoksiinia, joka edisti oikeanlaisen immuunivasteen syntyä 

hiirissä. Toinen työryhmä mallinsi in silico algoritmin avulla C. pneumoniae:n MOMP:n 

rakennetta, jonka perusteella MOMP-proteiinista johdetut peptidit voivat olla 

potentiaalisia rokotekehityksen kohteita (Atanu ym. 2013).  
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6    SYTOKIINIT C. PNEUMONIAE -INFEKTIOSSA 

 

Sytokiinit ovat elimistön eri solujen erittämiä proteiineja, joilla on merkittävä rooli 

immuniteetissä ja inflammaatiossa (Steinke ja Borish 2006). Sytokiineja voidaan 

luokitella usealla eri tavalla, mutta yleensä ne jaetaan viiteen eri ryhmään niiden 

toiminnan mukaan: interleukiineihin, kemokiineihin, tuumorinekroositekijä alfaan (TNF-

α), interferoneihin ja kasvutekijöihin. Kaikilla niillä on lukuisia ja monimutkaisia 

vaikutuksia elimistössä, mutta seuraavassa esitellään niiden vaikutuksia C. pneumoniae -

infektion näkökulmasta. C. pneumoniae -infektion on havaittu indusoivan sytokiineja 

kaikista eri ryhmistä. Lisäksi sen on osoitettu indusoivan solun pintamarkkereiden, 

adheesiomolekyylien, ekspressiota sekä reaktiivisten happi- ja typpiyhdisteiden 

syntymistä.  

 

6.1 Interleukiinit 

 

Interleukiinit ovat peptidejä ja proteiineja, jotka osallistuvat elimistön immuniteetin 

ylläpitoon välittämällä viestejä ja tehostamalla valkosolujen toimintaa (Curfs ym. 1997). 

C. pneumoniae indusoi ainakin interleukiinien 1, 6, 8, 10 ja 12 eritystä in vitro (Kern ym. 

2009). Näistä interleukiinit 1, 6, 8 ja 12 ovat pro-inflammatorisia sytokiineja, jotka 

edistävät tulehdusvastetta ja puolustusreaktion voimistumista. Interleukiini 10 on anti-

inflammatorinen sytokiini, joka hillitsee tulehdusreaktiota. C. pneumoniae:n aiheuttama 

lisääntynyt IL-10:n eritys on haitallista soluille ja elimistölle sen heikentäessä 

puolustusmekanismeja. IL-10:n on havaittu estävän isäntäsolun apoptoosia vasteena C. 

pneumoniae -infektioon (Geng ym. 2000).  Apoptoosin estyminen mahdollistaa bakteerin 

selviytymisen solun sisällä.  

 

6.2 Kemokiinit 

 

Kemokiinit ovat kemotaktisia sytokiineja eli niiden tehtävänä on edistää 

immuunipuolustuksen solujen liikkumista esimerkiksi verenkierrosta kudoksiin (Curfs 

ym. 1997). Niiden tuotanto soluissa lisääntyy vasteena infektioihin, kun valkosolut 
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lähtevät liikkeelle tulehduspaikalle. C. pneumoniae -infektio saa aikaan useiden eri 

kemokiinien erityksen soluissa in vitro. MCP-1 (monocyte chemotactic protein-1), 

CCL20 (chemokine (C-C-motif) ligand), MIG (monokine induced by interferon-γ), IP-

10 (interferon-γ inducible protein 10) ja RANTES (regulated on activation, normal T-cell 

expressed and secreted) ovat kemokiineja, joita solujen on havaittu erittävän vasteena C. 

pneumoniae -infektioon (Yang ym. 2003; Högdahl ym. 2008; Kim ym. 2009).  

 

6.3 Tuumorinekroositekijä alfa 

  

Tuumorinekroositekijä alfa (TNF-α) on proinflammatorinen sytokiini. joka edistää 

tulehdusreaktiota ja suojaa infektioita vastaan (Curfs ym. 1997). Sillä on vaikutuksia 

myös solun normaaleihin tapahtumiin, kuten erilaistumiseen ja jakautumiseen. TNF- α:n 

on havaittu estävän C. pneumoniae -infektiota in vitro aktivoimalla NO-syntaasia (NOS), 

joka vapauttaa typpioksidia (Yang ym. 2003). Toisaalta TNF-α:n on havaittu indusoivan 

T-lymfosyyttien apoptoosia infektoiduissa soluissa, jonka ansiosta solujen kyky hävittää 

C. pneumoniae on vähentynyt (Sessa ym. 2009). Koska sytokiinien vaikutukset ovat 

hyvin moninaisia, myös niiden vaikutus C. pneumoniae -infektioon voi vaihdella suuresti.  

 

6.4 Interferoni gamma ja beeta 

 

Interferonit ovat elimistön immuunipuolustuksen proteiineja, joita viruksilla tai 

bakteereilla infektoituneet solut tuottavat (Curfs ym. 1997). Nämä interferonit sitoutuvat 

muihin soluihin ja estävät patogeenien tunkeutumisen niihin. Interferoneilla on todettu 

olevan myös monia muita vaikutuksia immuunipuolustuksen aktivoinnin lisäksi, mm. 

solun erilaistumiseen liittyen. C. pneumoniae:n on havaittu indusoivan interferoni beetan 

(IFN-β) ja interferoni gamman (IFN-γ) eritystä in vitro (Yang ym. 2003; Buß ym. 2010). 

Nämä interferonit estävät C. pneumoniae:n kasvua monimutkaisten signaalireittien 

välityksellä.  
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6.5 Kasvutekijät 

 

Kasvutekijät ovat elimistön viestimolekyylejä, jotka vaikuttavat solujen kasvuun, 

lisääntymiseen ja erilaistumiseen. Niillä on muiden sytokiinien tapaan lukuisia 

vaikutuksia eri soluihin, ja erilaisia kasvutekijöitä onkin löydetty useita kymmeniä. C. 

pneumoniae -infektion on havaittu indusoivan kasvutekijöistä ainakin VEGF:ää (vascular 

endothelial growth factor), TGF-β:aa (transforming growth factor) ja GM-CFS:ää 

(granulocyte magrophage colony-stimulating factor) (Krüll ym. 2006; Kim ym. 2009). 

Näiden kasvutekijöiden lisääntyminen voi olla yhteydessä C. pneumoniae -infektion 

aiheuttamaan hengitystiesairauksien pahentumiseen sekä sydän- ja verisuonitautien 

etenemiseen. 

  

6.6 C. pneumoniae:n indusoimat adheesiomolekyylit 

 

Adheesiomolekyylit ovat solun pinnalla ilmentyviä proteiineja, jotka kiinnittävät soluja 

toisiin soluihin ja ympäröivään solunulkoiseen matriksiin. Niillä on myös tärkeä rooli 

immuunipuolustuksessa edistämällä valkosolujen liikkeitä ja epiteelien läpäisyä. C. 

pneumoniae:n on havaittu indusoivan ICAM-1:n (intercellular adhesion molecule 1), 

VCAM-1:n (vascular cell adhesion molecule 1), ELAM-1:n (endothelial-leukocyte 

adhesion molecule 1) sekä P-selektiinin tuotantoa in vitro (Krüll ym. 1999; Yamaguchi 

ym. 2002; Rivera ym. 2012). Lisäksi infektion on havaittu lisäävän näiden 

adheesiomolekyylien tarvitsemien solun pintareseptorien, kuten β2-integriinien ja PRR-

reseptorien (pattern recognition receptors), ilmentymistä (Heinemann ym. 1996; Redecke 

ym. 1998; Kalayoglu ym. 2001). 

  

6.7 ROS- ja RNS-yhdisteet C. pneumoniae -infektiossa 

 

Reaktiiviset happiyhdisteet (ROS) sekä reaktiiviset typpiyhdisteet (RNS) ovat elimistön 

tärkeitä välittäjäaineita ja viestimolekyylejä, jotka osallistuvat puolustusjärjestelmän 

toimintaan ja geeniekspressioon (Azenabor ja Chaudhry 2003). ROS-yhdisteisiin 

kuuluvat esimerkiksi superoksidi (•O2
-) ja vetyperoksidi (H2O2). RNS-yhdisteisiin 
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kuuluvat typpioksidi (NO) ja sen hajoamisessa syntyvät nitriitit (NO₂⁻), nitraatit (NO3
-) 

ja peroksinitriitti (ONOO-).  NAPDH-oksidaasit eli Nox-entsyymit ovat vastuussa ROS-

yhdisteiden muodostamisesta, ja typpioksidisyntaasi eli NOS-entstyymi vastaa RNS-

yhdisteiden tuotosta. Vaikka ROS- ja RNS-yhdisteet ovat tärkeitä mm. niiden anti-

inflammatoristen ja antimikrobisten vaikutusten johdosta, voi liiallinen määrä näitä 

yhdisteitä aiheuttaa monenlaista haittaa elimistölle, kuten epänormaalin voimakkaita 

tulehdusreaktioita tai soluvaurioita. 

  

C. pneumoniae:n on havaittu indusoivan ROS- ja RNS-yhdisteiden syntymistä eri 

solutyypeissä in vitro sekä in vivo hiirimalleissa (Rodriguez ym. 2008; Rivera ym. 2012). 

Muodostuvien ROS-yhdisteiden ja typpioksidin on havaittu estävän infektiota ja sen 

leviämistä aktivoimalla signaalireittejä ja pro-inflammatorisia sytokiineja käynnistäen 

immuunipuolustuksen. ROS-yhdisteet ja typpioksidi voivatkin infektion alussa rajoittaa 

bakteerin lisääntymistä, mutta pidemmällä aikavälillä ne saattavat aiheuttaa oksidatiivista 

stressiä ja epäedullisia tulehdusvasteita mahdollistaen C. pneumoniae:n säilymisen 

soluissa persistentissä tilassa. C. pneumoniae:n LPS:n onkin havaittu vaikuttavan 

makrofagien indusoituvan NOS-entsyymin aktiivisuuteen ja typpioksidin vapautuminen 

on yhdistetty C. pneumoniae:n muuttumiseen persistenttiin tilaan ja säilymiseen 

makrofageissa (Azenabor ym. 2006; Azenabor ym. 2009). C. pneumoniae:n on havaittu 

indusoivan typpioksidin eritystä ja ROS-tuotantoa myös verihiutaleissa (Kälvegren ym. 

2005). ROS-yhdisteet aiheuttavat mm. verihiutaleiden aktivaatiota, DNA- ja 

lipidimuutoksia sekä LDL-kolesterolin hapettumista. Nämä kaikki tapahtumat 

osallistuvat osaltaan aterooman syntyyn, mikä tukee C. pneumoniae:n yhteyttä 

ateroskleroosiin.  

 

Nox- ja Nos-entsyymien aktivaatio C. pneumoniae -infektion aikana tapahtuu usean eri 

signaalireitin ja transkriptiotekijän kautta, ja se vaihtelee solutyppistä riippuen. Vapaan 

solunsisäisen Ca2+ -pitoisuuden on havaittu vaikuttavan makrofageissa ROS- ja RNS- 

yhdisteiden muodostumiseen (Azenabor ym. 2009). NOS-entsyymin indusointi tapahtuu 

ainakin neljän eri transkriptiotekijän kautta, joista tärkeässä asemassa ovat NF-kB ja 

MAPK-perheen JNK (Rodriguez ym. 2008). JNK-inhibiittori estää NOS-entsyymin ja 
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typpioksidin erityksen kokonaan. C. pneumoniae:n HSP60-proteiinin on havaittu olevan 

osallisena ROS-yhdisteiden muodostumisessa (Di Pietro ym. 2015).  

 

6.8 C. pneumoniae -infektion indusoima sytokiinien eritys eri solutyypeissä in vitro 

 

C. pneumoniae pystyy infektoimaan eri solutyyppejä ja lisääntymään niissä sekä in vitro 

että in vivo (Yang ym. 2003). Tutkimuksia infektion indusoimasta sytokiiniprofiilista on 

tehty paljon keuhkoepiteelisoluilla, makrofageilla ja monosyyteillä sekä verisuonen 

endoteelisoluilla (Kuva 4). Keuhkoepiteelisolut ovat tämän hengitystiepatogeenin 

ensisijaisena kohteena olleet paljon tutkimuksen alla, mutta infektion yhdistäminen mm. 

ateroskleroosiin on edistänyt tutkimuksia endoteelisoluilla ja makrofageilla. Lisäksi 

infektion kroonistuminen ja siitä aiheutuvat ongelmat ovat lisänneet tutkimusta 

makrofageilla, sillä niissä C. pneumoniae -infektio kroonistuu spontaanisti. C. 

pneumoniae:n on havaittu indusoivan sytokiinien, kemokiinien, adheesiomolekyylien ja 

erilaisten kasvutekijöiden sekä välittäjäaineiden muodostumista ja eritystä näissä 

soluissa. 

 

Kuva 4. C. pneumoniae:n aiheuttamat vasteet yksinkertaistetusti epiteelisoluissa, 

monosyyteissä/makrofageissa sekä endoteelisoluissa. C. pneumoniae infektoi kaikkia 

näitä solutyyppejä ja indusoi niissä adheesiomolekyylien ilmentymistä ja sytokiinien 

eritystä. Lisäksi se indusoi erilaisten kasvutekijöiden lisääntymistä. Endoteelisoluissa 

infektio indusoi prokoagulanttisten proteiinien eritystä. Vasteet saavat aikaan muun 

muassa valkosolujen epiteelien läpäisyä (transepiteliaalinen migraatio) ja 

antigeeninesittelyproteiinien ilmentymistä (MHC-proteiinien ilmentyminen) (mukaillen 

Blasi ym. 2009). 
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6.8.1 Keuhkoepiteelisolut 

 

C. pneumoniae -infektiota on tutkittu paljon erilaisissa keuhkon epiteelisolulinjoissa ja 

eristetyissä primäärisoluissa. Hengitysteiden epiteelit ovat ensimmäinen linja 

puolustuksessa tunkeutujaa vastaan. Infektio aktivoi solut erittämään erilaisia pro-

inflammatorisia ja anti-inflammatorisia viestiaineita, joilla on tarkoitus herättää 

immuunipuolustus taisteluun patogeenia vastaan (Jahn ym. 2000). 

  

Keuhkoepiteelisolujen on osoitettu muodostavan ja erittävän erilaisia sytokiineja, kuten 

interleukiineja, TNF-α, INF-γ ja kasvutekijöitä sekä adheesiomolekyylejä vasteena C. 

pneumoniae -infektioon (Taulukko 2). On havaittu, ettei C. pneumoniae:n proteiini- tai 

DNA-synteesi ole välttämätöntä sytokiinituotannon indusoinnin kannalta, vaan bakteerin 

kiinnittyminen epiteelisolun pintaan (cytadherence) ja tunkeutuminen solun sisään saa 

aikaiseksi sytokiinien erityksen (Yang ym. 2003). Esimerkiksi hepariinikäsittely estää 

bakteerin kiinnittymisen soluun, jolloin bakteerilla on heikentynyt kyky indusoida IL-8-

eritystä. Myös UV-säteilyllä tai lämmöllä inaktivoidut bakteerit pystyvät indusoimaan 

joidenkin sytokiinien tuotantoa, mutta yleisesti se ei ole niin tehokasta kuin elävillä 

bakteereilla. Isäntäsolun solukalvon GAG-reseptoreiden (glykosaminoglykaani) ja 

bakteerin pinnan GAG-ligandien välinen vuorovaikutus on tärkeässä roolissa sytokiinien 

erityksen indusoinnissa, eikä siihen välttämättä tarvita eläviä bakteereita.  

 

C. pneumoniae:n on havaittu aktivoivan epiteelisoluja fosforyloimalla p38-kinaasin ja 

aktivoimalla NF-kB-reittiin mahdollisesti lämpösokkiproteiininsa (HSP 60) ja ompA:n 

(outer membrane protein) avulla (Jahn ym. 2000; Krüll ym. 2006). p38-proteiinikinaasi 

kuuluu MAPK-perheeseen (mitogen activated protein kinase) ja se välittää 

monimutkaisia viestiketjuja soluissa. NF-kB on transkriptiotekijä, joka kontrolloi DNA:n 

transkriptiota, sytokiinien tuotantoa ja solun elinkykyä ja sillä on tärkeä rooli 

immuunijärjestelmän säätelyssä vasteena infektioon ja muihin stressistimulaatioihin. 

  

Keuhkoepiteelisolujen sytokiinien eritys vasteena C. pneumoniae -infektioon voi olla 

yhteydessä pahentuneeseen astmaan tai keuhkoahtaumaan (Kim ym. 2009). C. 

pneumoniae indusoi CCL20- ja VEGF-tuotantoa keuhkoepiteelissä, mikä johtaa 



38 

 

epäkypsien dendriittisolujen kertymiseen hengitysteihin ja muiden immuunipuolustuksen 

solujen vasteiden muutoksiin. CCL20-kemokiinin määrä on lisääntynyt jo valmiiksi 

astmaattisissa hengitysteissä. C. pneumoniae -infektio tällaisissa hengitysteissä voi johtaa 

inflammaation kroonistumiseen ja pahenemiseen, kun lisääntynyt CCL20-eritys värvää 

jatkuvasti lisää immuunisoluja paikalle isännän immuunivasteen ollessa jatkuvasti 

tehostuneessa tilassa. C. pneumoniae -infektion on havaittu liittyvän hengitysteiden 

muokkautumiseen astman yhteydessä (Park ym. 2009). Tiettyjen sytokiinien, kuten 

VEGF:n, TGF-β:n ja TIMP-1:n, lisääntynyt eritys aiheuttaa epiteelin alaista fibroosia, 

pikarisolujen ja limakalvorauhasten liikakasvua, angiogeneesia, sileälihassolujen 

lisääntymistä hengitysteissä ja solunulkoisen matriksin muutoksia.  Lisäksi lisääntynyt 

Kaikki edellä mainitut tapahtumat voivat pahentaa astmaa ja muita hengitystiesairauksia. 
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Taulukko 2. Epiteelisolujen erittämät sytokiinit ja adheesiomolekyylit C. pneumoniae -infektion 

indusoimana. (Suluissa käytetty solulinja tai primäärisolu) 

 

 

 

Sytokiini Vaikutuksia solussa Viite 

 

IL-8 

Proinflammatorinen sytokiini, aktivoi neutrofiilejä, monosyyttejä ja 
T-soluja, joiden migraatio epiteelien läpi lisääntyy. 

Yang ym. 2003 (A549) 

Törmäkangas ym. 2010 

(Calu-3) 

 

TNF-α 

Sytokiini, joka välittää tulehdusreaktiota ja indusoi solun IL-8 ja 

ICAM-1 ekspressiota sekä välittää muiden sytokiinien vaikutuksia. 

Havaittu inhiboivan klamydiainfektiota in vitro aktivoimalla NO-

syntaasia, joka vapauttaa antimikrobista typpioksidia.  

Yang ym. 2003 (A549) 

 

INF-γ 

Interferoni, joka aktivoi makrofageja ja indusoi MHC II-proteiinien 

ekspressiota vaikuttaen antigeeninesittelyyn. Havaittu inhiboivan 

klamydiainfektiota in vitro aktivoimalla NO-syntaasia, joka 

vapauttaa typpioksidia. 

Yang ym. 2003 (A549) 

 

IL-10 

Anti-inflammatorinen interleukiini, joka vähentää MHC I-proteiinien 

ekspressiota vähentäen näin antigeenin esittelyä. Estää apoptoosia 

klamydia-infektoituneissa soluissa ja mahdollistaa bakteerin 

selviämisen solussa. 

Caspar-Bauguil ym. 

2000 

Rajalingam ym. 2001 

 

MCP-1 

Kemokiini, joka säätelee monosyyttien ja makrofagien migraatiota ja 

epiteelien läpäisyä.  

Yang ym. 2003 (A549) 

 

ICAM-1 

Adheesiomolekyyli, joka edistää neutrofiilien ja makrofagien 

transepiteliaalista migraatiota. Indusoituu epiteelisolujen pinnalla 

klamydiainfektion seurauksena. 

Jahn ym. 2000 

(HAEC& BEAS-2B) 

 

PGE2 

Prostaglandiini, jota muodostuu aktivoituneissa epiteelisoluissa, 

monosyyteissä ja makrofageissa. Sekä anti- että pro-inflammatorisia 

vaikutuksia. 

Jahn ym. 2000  

HAEC& BEAS-2B) 

 

CCL20 

Kemokiini, joka aktivoi dendriittisoluja, säätelee Th1- ja Th2-

inflammaatiovastetta sekä houkuttelee lymfosyyttejä. 

Kim ym. 2009 (BEAS-

2B) 

 

VEGF 

 

Kasvutekijä, joka indusoi endoteelin kasvua, eosinofiilien 

muodostumista ja epiteelin alaiskudoksen fibroosia. Välittää 

hengitysteiden astmaattisia muutoksia klamydiainfektion 

indusoimana. 

Kim ym. 2009 (BEAS-

2B) 

Park ym. 2009 (BEAS-
2B) 

 

 IL-6 

Interleukiini, jolla on pro-inflammatorisia ja anti-inflammatorisia 

vaikutuksia tilanteesta ja ympäristöstä riippuen. 

Törmäkangas ym. 2010 

(Calu-3) 

 

TIMP-1 

MMP-9-metalloproteaasin estäjä, jolla on myös fibrogeenisia 

ominaisuuksia. Edistää fibro- ja myofibroblastien kasvua. Voi 

edistää klamydiainfektion yhteydessä astman ja COPD:n 

pahenemista. 

Park ym. 2009 (BEAS-

2B) 

 

TGF- β 

Kasvutekijä, joka kontrolloi solujen proliferaatiota ja erilaistumista. 

Anti-inflammatorinen sytokiini, joka hillitsee tulehdusvasteita. 

Park ym. 2009 (BEAS-

2B) 

 

GM-CSF 

Kasvutekijä, joka lisää mononukleaaristen solujen määrää, aktivoi 

eosinofiilejä ja lisää hengitysteiden supistumisherkkyyttä 

mahdollisesti vaikeuttaen astmaa klamydiainfektion yhteydessä. 

Krüll ym. 2006 (BEAS-

2B, SAEC) 
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6.8.2 Monosyytit ja makrofagit 

 

Monosyytit ja makrofagit ovat tärkeitä elimistön immuunipuolustuksen soluja ja niillä on 

monenlaisia tehtäviä elimistössä. Koska makrofagit liittyvät moniin elimistössä 

tapahtuviin sekä normaaleihin että patologisiin prosesseihin, C. pneumoniae -infektiota 

on tutkittu paljon näissä soluissa. C. pneumoniae -infektion spontaani kroonistuminen 

monosyyteissä ja makrofageissa on antanut työkaluja kroonisen klamydiainfektion 

tutkimiseen.  

 

C. pneumoniae pystyy infektoimaan in vitro eri monosyytti- ja makrofagisolulinjoja sekä 

eristettyjä soluja, ja lisääntymään niiden sisällä (Redecke ym. 1998;Kalayoglu ym. 2001; 

Yamaguchi ym. 2002). Keuhkoepiteelisolujen tavoin myös monosyytit ja makrofagit 

alkavat erittää sytokiineja ja ekspressoimaan erilaisia pintamarkkereita infektion 

seurauksena (Taulukko 3).  Monosyytit eivät tuota kuitenkaan sytokiineja niin suuressa 

määrin kuin makrofagit, mikä johtuu mahdollisesti makrofagien pidemmälle edenneestä 

erilaistumisesta (Carratelli ym. 2006). Infektoituneet monosyytit tosin muuttuvat 

makrofageiksi, jonka voi havaita muuttuvasta morfologiasta, solujen suurentuneesta 

koosta, fagosytoosin lisääntymisestä sekä pintamarkkereiden ekspression lisääntymisestä 

(Yamaguchi ym. 2002). 

 

Sytokiinien erityksen monosyyteissä ja makrofageissa on havaittu johtuvan ainakin 

osaksi bakteerin lipopolysakkaridin (LPS) sitoutumisesta solun pintaan TLR4-reseptoriin 

(Toll-like receptor) (Mamata ym. 2006). Tämä reseptori välittää sytokiineja indusoivan 

signaalin solun sisään yhteistyössä CD14-reseptorin kanssa. Sitä pidetään myös 

markkerina TL2-reseptorin lisäksi monosyyttien erilaistumisessa makrofageiksi 

(Chanput ym. 2014).  Lipopolysakkaridin aiheuttamaa sytokiinien indusointia tukee 

tutkimukset, joissa myös lämpöinaktivoidut bakteerit aiheuttavat sytokiinien erityksen 

(Caspar-Bauguil ym. 2000). Klamydian lipopolysakkaridi koostuu lämpöstabiilista 

komponentista. E. coli:ssa tuotetun C. pneumoniae:n rekombinantin HSP10-proteiinin on 

myös havaittu aiheuttavan interleukiinien (IL-6 ja IL-1β) ja TNF-α:n eritystä 

monosyyteissä TLR2- ja TLR4-reseptorien välityksellä (Zhou ym. 2011).  
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Monosyytit ja makrofagit voivat sekä kontrolloida klamydiainfektiota että indusoida 

immunoreaktiivisia patologisia tiloja sytokiiniprofiilin kautta (Heinemann ym. 1996). 

Pro-inflammatoriset sytokiinit vaikuttavat tiettyyn pisteeseen saakka solun kannalta 

edullisesti, mutta liiallinen inflammaatiovaste voi kääntyä solua vastaan. C. pneumoniae 

-infektoitujen makrofagien vakuolien on havaittu olevan täynnä lipidejä (Yamaguchi ym. 

2002). Ateroskleroosin puhkeamisessa oleellisessa osassa ovat makrofagit, jotka 

täyttyvät rasva-aineilla muodostaen vaahtosoluja, jotka kertyvät verisuonten seinämiin. 

Liiallinen makrofagien aktivoituminen ja infektion aiheuttamat muutokset 

sytokiiniprofiilissa ja -ympäristössä voivat vaikuttaa makrofageihin epäedullisesti.  

Alveolimakrofageilla voi olla merkitystä infektion leviämisessä keuhkoista muualle 

elimistöön. Infektoituneiden makrofagien on havaittu indusoivan IL-8:n erittymistä 

sepelvaltimoiden endoteelisoluista in vitro ja infektoituneilla monosyyteillä on havaittu 

lisääntynyt adherenssi aortan epiteelisoluihin (Gaydos 2000;  Kalayoglu ym. 2001). 

Näillä voi olla merkitystä vaskulaaritapahtumien kehittymisessä. 
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Taulukko 3. Monosyyttien/makrofagien erittämät sytokiinit ja pintamarkkereiden ekspressio C. 

pneumoniae -infektion indusoimana. (Suluissa käytetty solulinja tai primäärisolu). 
 

Sytokiini/adheesio- 

molekyyli 

 

Vaikutuksia solussa 

 

Viite 

 

IL-1β 

Proinflammatorinen interleukiini, joka aktivoi 

T-soluja, indusoi adheesiomolekyylien 

ekspressiota endoteelissä ja epiteelissä sekä 

VEGF:n erittymistä. 

Heinemann ym. 1996 

(Mono Mac 6) 

Gaydos 2000 (U937) 

Carratelli ym. 2007 (THP-

1-makrofagi) 

 

IL-12 

Interleukiini, joka säätelee immunijärjestelmää 

ja on tärkeä Th1-solujen aktivoinnissa. 

Välttämätön antimikrobiselle immuniteetille. 

Estää/säätelee C. pneumoniae:n lisääntymistä 

makrofageissa. 

Geng ym. 2000 (PBMC) 

Mamata ym. 2006 (THP-1) 

 

 

IL-8 

Proinflammatorinen interleukiini, jolla on 

vaskulo-proliferatiivisia ja pro-angiogeenisia 

ominaisuuksia.  

Carratelli ym. 2007 (THP-

1-makrofagi) 

 

TNF-α 

Proinflammatorinen sytokiini, joka välittää 

tulehdusvastetta, tehostaa makrofagien 

toimintaa ja sytotoksisten T-solujen 

erilaistumista sekä proliferaatiota.  

Heinemann ym. 1996 

(Mono Mac 6) 

Mamata ym. 2006 (THP-1) 

Redecke ym. 1998 (AM) 

 

IL-10 

Anti-inflammatorinen sytokiini, joka hillitsee 

proinflammatorisia sytokiineja, estää 

apoptoosia ja MHC-I- antigeeniekspressiota. C. 

pneumoniae:n keino karata 

immuunipuolustukselta ja selviytyä solussa. 

Yukimitsu ym. 2006 

Caspar-Bauguil ym. 2000 

(U937) 

Mamata ym. 2006 (THP-1) 

Geng ym. 2000 (PBMC) 

 

IL-6 

Interleukiini, jolla on pro-inflammatorisia ja 

anti-inflammatorisia vaikutuksia tilanteesta ja 

ympäristöstä riippuen. Aktivoi esimerkiksi T-

soluja tukien immuunipuolustusta. 

Heinemann ym. 1996 

(Mono Mac 6) 

 

 

ICAM-1 

Adheesiomolekyyli, joka on tärkeä 

magrofagien migraatiossa ja T-solujen ja 

makrofagien yhteistyössä puolustuksessa. 

Edistää solujen differentiaatiota, migraatiota, 

tarttumista ja endoteelien läpäisyä. 

Yamaguchi ym. 2002 

(THP-1) 

Caspar-Bauguil ym. 2000 

(U937) 

 

CD14 

Makrofagien pinnalla ilmentyvä reseptori, 

jonka klamydian LPS tunnistaa. Pintamarkkeri 

monosyytin erilaistuessa makrofagiksi.  

Heinemann ym. 1996 

(Mono Mac 6) 

 

 

VEGF 

Kasvutekijä, jonka tehtävänä angiogeneesin ja 

vaskulaarisen permeabiliteetin indusointi, 

vaskulaarijärjestelmän kehitys ja ylläpito sekä 

endoteelisolujen migraatio ja proliferaatio.  

Carratelli ym. 2007 (THP-

1-makrofagi) 

 

HLA-DR 

MHC-II-luokan solun pintareseptori esim. 

makrofageissa, joka välittää antigeenin esittelyn 

T-soluille. 

Redecke ym. 1998 (AM) 

 

CD-18 

 

β2-integriini, joka on makrofagien 

pintareseptorin osa. Klamydiainfektio indusoi 

sen ekspressiota makrofagien ja monosyyttien 

pinnalla ja lisää näin niiden adherenssia 

endoteelisoluja kohtaan. 

Kalayoglu ym. 2001 

(PBMC) 
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6.8.3 Endoteelisolut 

 

Endoteelisolut ovat verisuonten sisäseinämässä eli endoteelissa sijaitsevia soluja (Kofler 

ym. 2005). Ne vuorovaikuttavat muiden solujen kanssa erittämällä sytokiineja, 

kasvutekijöitä ja erilaisia verisuoniin vaikuttavia aineita. C. pneumoniae:n on osoitettu 

infektoivan endoteelisoluja useissa eri tutkimuksissa ja indusoivan sytokiinien eritystä ja 

adheesiomolekyylien ilmentymistä näissä soluissa (Taulukko 4). Koska C. pneumoniae -

infektio on yhdistetty ateroskleroosiin ja sydän- ja verisuonitapahtumiin, on 

tutkimuksissa käytetty paljon sepelvaltimoiden endoteelisoluja (Krüll ym. 1999; Högdahl 

ym. 2008). 

 

C. pneumoniae -infektio indusoi endoteeleja erittämään viestiaineita, jotka ovat tärkeitä 

kemotaksiassa ja leukosyyttien kiinnittymisessä verisuonten seinämiin (Högdahl ym. 

2008). Tällaisia aineita ovat erilaiset kemokiinit, leukosyytti-adheesioproteiinit ja 

metalloproteinaasit. C. pneumoniae -infektion on havaittu aktivoivan endoteelisoluja 

useiden signaalireittien välityksellä. Siihen liittyvät ainakin tyrosiinikinaasien ja 

proteiinikinaasi C:n (PKC) fosforylointi ja MAPK-reitin sekä transkriptiotekijän NF-

kB:n aktivointi (Vielma ym. 2003; Krüll ym. 1999). ICAM-1-ekspressio infektion 

seurauksena johtuu PKC:n siirtymisestä sytosolista solukalvon pinnalle, jossa se 

fosforyloi NF-kB-inhibiittorin. Tästä seuraa NF-kB:n sitoutuminen ICAM-1-geenin 

promoottoriin ja geenin transkription (Vielma ym. 2003). Infektion aiheuttama 

sytokiinien ja adheesiomolekyylien indusointi ja aktivoituneet signaalireitit vaihtelevat 

käytetystä solutyypistä riippuen. Eri C. pneumoniae -kantojen on havaittu stimuloivan 

erilailla kemokiinien ja adheesiomolekyylien tuotantoa endoteelisoluissa in vitro ja sen 

on havaittu johtuvan erilaisista soluviljelmien jakokerroista (passage) (Molestina ym. 

1998). Myös bakteerikantojen väliset eroavaisuudet voivat vaikuttaa sytokiinien 

indusointiin. Lämpö- tai UV-inaktivoidut bakteerit eivät tuottaneet vasteita 

endoteelisoluissa (Krüll ym. 1999; Molestina ym. 1999; Vielma ym. 2003).  

 

C. pneumoniae -infektion seurauksena endoteelissä tapahtuu monia muutoksia, jotka 

edistävät tulehdusreaktion kehittymistä (Högdahl ym. 2008). Infektion aikana 

vaurioituneen tai aktivoituneen endoteelin toiminta edistää aterogeenisiä muutoksia kuten 
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lisääntynyttä veren hyytymistaipumusta ja leukosyyttien siirtymistä vauriokohtaan 

(Kaukoranta-Tolvanen ym. 1996). Adheesiomolekyylit endoteelin pinnalla edistävät 

solujen interaktioita leukosyyttien kanssa ja endoteeliin kertyvät makrofagit voivat 

muuttua vaahtosoluiksi kerätessään kolesterolia. Näin ollen C. pneumoniae:n indusoima 

sytokiinien ja adheesiomolekyylien eritys endoteelisoluissa voi vaikuttaa ateroskleroosin 

syntymiseen ja etenemiseen. 

  

Taulukko 4. Endoteelisolujen erittämät sytokiinit ja adheesiomolekyylien ekspressio C. pneumoniae -

infektion indusoimana.  
Sytokiini/adheesio- 

molekyyli 

 

Vaikutuksia solussa 

 

Viite 

 

IL-8 

Interleukiini, joka osallistuu T-solujen 

ja neutrofiilien kemotaksiaan ja 

endoteelien läpäisyyn. 

Högdahl ym. 2008 (HCAEC) 

Molestina ym. 1999 (HUVEC) 

 

MCP-1 

Kemokiini, joka houkuttelee 

monosyyttejä ja edistää niiden 

endoteelien läpäisyä. 

Högdahl ym. 2008 (HCAEC) 

Molestina ym. 1999 (HUVEC) 

 

MIG 

Kemokiini, joka houkuttekee 

lymfosyyttejä INF-γ:n idusoimana. 

Högdahl ym. 2008 (HCAEC) 

 

IP-10 

Kemokiini, joka houkuttelee 

immuunipuolustuksen soluja INF-γ:n 

idusoimana. 

Högdahl ym. 2008 (HCAEC) 

 

ICAM-1 

Adheesiomolekyyli, joka säätelee 

leukosyyttien adheesiota endoteeliin 

ja sen läpäisyä. T-solujen 

aktivoinnissa. 

Högdahl ym. 2008 (HCAEC) 

Krüll ym. 1999 (HUVEC,HAEC) 

Kaukoranta-Tolvanen ym. 1996 

(HUVEC) 

Vielma ym. 2003 (HAEC) 

 

RANTES  

Kemokiini, joka houkuttelee 

immuunipuolustuksen soluja 

tulehduspaikalle.  

Högdahl ym. 2008 (HCAEC) 

 

 

VCAM-1 

Adheesiomolekyyli, joka säätelee 

leukosyyttien adheesiota verisuonen 

endoteeliin ja sen läpäisyä. 

Krüll ym. 1999 (HUVEC,HAEC), 

Kaukoranta-Tolvanen ym. 1996 

(HUVEC) 

  

ELAM-1 

Adheesiomolekyyli, joka säätelee 

leukosyyttien adheesiota endoteeliin 

ja sen läpäisyä Tärkeä rooli 

inflammaatiossa.  

Krüll ym. 1999 (HUVEC,HAEC), 

Kaukoranta-Tolvanen ym. 1996 

(HUVEC) 

 

TF 

Proteiini, joka on tärkeä trombiinin 

muodostumisessa ja 

verenhyytymisessä. 

Dechend ym. 1999 (HVEC) 

 

PAI-1 

Proteiini, joka estää plasminogeenin 

aktivoitumista ja fibrinolyysia 

edistäen verenhyytymistä.  

Dechend ym. 1999 (HVEC) 

 

IL-6 

Interleukiini, joka säätelee 

inflammaatiota kardiovaskulaarisessa 

kudoksessa. Osallisena 

ateroskleroottisissa muutoksissa.  

Dechend ym. 1999 (HVEC) 
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7    TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

C. pneumoniae -infektio etenkin kroonisena on ongelmallinen monen asian suhteen. 

Infektio on yhdistetty moniin sairauksiin eikä sen hävittämiseksi ole tehokkaita 

antimikrobilääkkeitä. C. pneumoniae:n indusoimat liialliset sytokiinivasteet voivat olla 

haitallisia yksittäisille soluille ja koko elimistölle edistäen kroonisten sairauksien 

puhkeamista. Jotta pystyttäisiin tutkimaan entistä paremmin C. pneumoniae:n vaikutusta 

näissä sairauksissa sekä estämään bakteerin lisääntyminen, tarvitaan uusia tehokkaita 

antimikrobiaineita ja tietoa niiden mahdollisista vaikutusmekanismeista. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on selvittää farmasian tiedekunnassa tutkimuksen alla olevien 

klamydiaa estävien yhdisteiden vaikutuksia C. pneumoniae -infektion aiheuttamaan 

sytokiiniprofiiliin ja saada lisätietoa kyseisten yhdisteiden anti-inflammatorisista 

ominaisuuksista. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tuloksia, joita voidaan hyödyntää 

jatkotutkimuksissa ja mahdollisesten lääkeainekandidaattien suunnittelussa.  
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8    MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

8.1 Tutkimuksissa käytetyt yhdisteet 

 

Tutkimuksissa käytettiin yhdisteitä neljästä eri yhdisteryhmästä, jotka ovat tutkimuksen 

alla farmasian tiedekunnassa. Yhdisteiden on havaittu estävän C. pneumoniae:n 

replikaatiota ja infektiivisyyttä eri tutkimuksissa in vitro (Keurulainen ym. 2010; Hakala 

ym. 2015; Hanski ym. käsikirjoitus). Kokeissa käytettyjä yhdisteitä oli yhteensä 17 kpl ja 

ne kaikki liuotettiin dimetyylisulfoksidiin.  

 

8.1.1 β2,2-aminohappojohdannaiset 

 

Yhdisteet A1 ja A2 (Kuva 5) ovat syntetisoituja β2,2-aminohappojohdannaisia (Hanski 

ym. käsikirjoitus). Ne muistuttavat kationisia antimikrobisia peptidejä biologiselta 

aktiivisuudeltaan, mutta lisäksi niillä on oraaliseen annosteluun sopivat fysikokemialliset 

ominaisuudet. Yhdisteet saatiin professori Mortem B. Strömin tutkimusryhmältä Norjasta 

(Norjan Arktinen yliopisto, Tromsø, Norja).  

 

Kuva 5. β2,2-aminohappojohdannaisten A1 ja A2 rakennekaavat (Hanski ym. 

käsikirjoitus). 

  

8.1.2 Schisandra chinensis -lignaanit 

 

Kokeissa käytetyt yhdisteet ovat Schisandra chinensis -kasvin marjoista eristettyjä 

dibentsosyklo-oktadieeni-lignaaneja. Schisandra chinensis -kasvista eristetyillä aineilla 
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on havaittu olevan mm. antimikrobisia, anti-inflammatorisia ja antioksidatiivisia 

vaikutuksia ja niitä onkin käytetty perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä. 

Tutkimuksissa käytettiin schisandriinia, schisandriini B:tä ja schisandriini C:tä (Kuva 6).  

Schisandriini hankittiin Sigma-Aldrichilta ja schisandriini B ja C hankittiin Fine Tech 

Industries -yritykseltä (Lontoo, UK).   

 

Kuva 6. Schisandra chinensis -ligaanien schisandriinin, schisandriini B:n ja schisandriini 

C:n rakennekaavat (mukaillen PubChem 26.4.2016).  

 

8.1.3 TE-yhdisteet 

 

TE-yhdisteet ovat professori Thomas Erkerin vetämän yhteistyöryhmän (Wienin 

yliopisto, Itävalta) syntetisoimia yhdisteitä. Yhdisteillä on meneillään patenttihakemus 

klamydiainhibiittoreina, jonka vuoksi rakennekaavoja ei voida tällä hetkellä esittää. 

Yhdisteet on nimetty juoksevan numeron mukaan ja tutkimuksessa on käytetty yhdisteitä 

939, 941, 944, 948, 949, 987, 993, 1028, 1039 ja 1042. Tässä työssä näitä yhdisteitä 

kutsutaan TE-yhdisteiksi ja niiden nimeämiseksi käytetään edellä mainittuja juoksevia 

numeroita.  

                        

8.1.4 Bentsimidatsoliyhdisteet  

 

Kuvassa 7 olevat bentsimidatsoliyhdisteet LKF21 ja LKF31 ovat farmasian 

tiedekunnassa professori Jari Yli-Kauhaluoman tutkimusryhmän syntetisoimia yhdisteitä, 

joiden on havaittu estävän C. pneumoniae:n lisääntymistä in vitro (Keurulainen ym. 

2010). Tässä työssä yhdisteistä käytetään niiden lyhenteitä LKF21 ja LKF31.  
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Kuva 7. Bentsimidatsoliyhdisteiden rakennekaavat: LKF31 (Keurulainen ym. 2010), 

Yhdistettä LKF21 ei ole vielä julkaistu.   

 

8.2 Muut käytetyt yhdisteet 

 

Varsinaisten tutkittavien näytteiden lisäksi kokeissa on käytetty kontrolliyhdisteinä tai 

muina testiyhdisteinä antibiootteja atsitromysiinia ja rifampisiinia (Sigma-Aldrich), 

antioksidantteja luteoliinia (Extrasynthése, Genay, Ranska) ja N-asetyylikysteiinia 

(Sigma-Aldrich) sekä kinaasi-inhibiittoreita SB202190, UO126, SB203580 ja TCS JNK 

6o (Sigma-Aldrich). Yhdisteiden rakennekaavat ja kuvaukset on esitetty taulukossa 5.  
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Taulukko 5. Muut tutkimuksissa käytetyt yhdisteet (mukaillen PubChem 26.4.2016).  

Yhdiste Kuvaus Rakennekaava 

TCS JNK 6o Selektiivinen JNK-kinaasien 

inhibiittori. 

 
SB202190 Selektiivinen p38-MAPK-

kinaasin inhibiittori. 

 
SB203580 p38-MAPK-kinaasi-

inhibiittori, joka estää myös 

proteiinikinaasi B:tä.  

 
UO126 MAPK/ERK-signaalireitin 

inhibiittori. 

 
Luteoliini Flavonoidi, jolla on 

voimakas antioksidanttinen 

vaikutus. 

 

N-

asetyylikysteiini 

Aminohappo, jolla on 

farmakologisia ja 

antioksidanttisia vaikutuksia. 

 
Atsitromysiini Makrolidiantibiootti, joka 

estää bakteerien 

proteiinisynteesiä. 

 
Rifampisiini Laajakirjoinen antibiootti, 

joka estää bakteerien RNA-

synteesiä. 
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8.3 Soluviljely ja käytetyt solut  

 

Tutkimuksen kokeissa käytettiin neljää eri solulinjaa: HL-epiteelisoluja (Human Lung 

cells), THP-1-monosyytteja (Human peripheral blood monocytes) sellaisinaan tai 

makrofageiksi erilaistettuina, RAW264.7-makrofageja ja BEAS-2B-epiteelisoluja 

(Taulukko 6). RAW264.7-makrofagit ja BEAS-2B-epiteelisolut hankittiin ATCC:ltä 

(American Type Culture Collection, Manassas, VA, USA). HL-solut saatiin lahjoituksena 

professori Pekka Saikulta (Lääketieteellisen mikrobiologian laitos, Diagnostiikan 

instituutti, Oulun yliopisto) ja THP-1-monosyytit apulaisprofessori Vincenzo Cerullolta 

(Farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto).  

 

8.3.1 HL-epiteelisolut 

 

HL-solut on johdettu ihmisen keuhkoepiteelin soluista (Kuo ja Greyston 1991). HL-

soluja kasvatettiin RPMI 1640-mediumissa (Lonza, Thermo Fisher Scientific, Verviers, 

Belgia), johon lisättiin FBS:a 7,5 % (Fetal Bovine Serum, heat-inactivated, Thermo 

Fisher Scientific), L-glutamiinia 2 mM (Thermo Fisher Scientific) ja gentamysiinia 20 

µg/ml (Fluka Buchs, Schwitzerland). Kokeissa käytettiin jo aikaisemmin jäädytetystä 

ampullista aloitettua solulinjaa, jota jatkoviljeltiin 75 cm2:n kokoisissa steriileissä 

kasvatuspulloissa (T75 cm2, Thermo Fisher Scientific) jakamalla soluja kaksi kertaa 

viikossa niiden kasvun mukaan. Kasvatuspullon pohjaan kiinnittyneet konfluentit solut 

tarkistettiin mikroskoopilla, pestiin PBS:llä (Phosphate Buffered Saline, ilman Ca ja Mg, 

Lonza, Thermo Fisher Scientific, Verviers, Belgia) ja irrotettiin 2,5 % trypsiini-PBS-

käsittelyllä inkuboimalla soluja trypsiinin kanssa 10 minuuttia 37 asteessa. Irronneet solut 

sekoitettiin sekaisin tuoreen mediumin kanssa ja siirrettiin uuteen kasvatuspulloon 

kasvamaan. Samaa kasvatussykliä toistettiin koko tutkimuksen ajan.  

 

8.3.2 THP-1-monosyytit 

 

THP-1-monosyytit ovat peräisin ihmisen akuutista monosyyttisestä leukemiasta. 

Solulinjan muodostamista varten nestetyppeen säilötty soluampulli sulatettiin ja lisättiin 
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10 ml:ssa mediumia steriiliin 25 cm2:n kokoiseen  kasvatuspulloon (T25 cm2, Thermo 

Fisher Scientific). Soluja inkuboitiin 37 asteessa ja 5 % CO2-pitoisuudessa. Soluja jaettiin 

noin 2-3 päivän välein kasvuvauhdista riippuen, siten että soluja oli noin 800 000 

solua/ml ennen jakoa. Solut jaettiin ennen kuin ne olivat liian konfluentteja. THP-1-

monosyytit kasvavat suspensiossa, joten solususpensio sentrifugoitiin aina ennen siirtoa 

kasvatuspulloihin tai kuoppalevyille.  Uuteen kasvatuspulloon pipetoitiin noin 10 ml 

mediumia ja siirrettävä solumäärä oli noin 400 000 solua/ml. Soluviljelyssä käytettiin 

RPMI 1640 Dutch edition -mediumia (Gibco, Life Technologies, NY, USA), johon 

lisättiin FBS:a 10 %, L-glutamiinia 2 mM, gentamysiinia 20 µg/ml sekä merkaptoetanolia 

0,05 mM (Gibco, Life Technologies, NY, USA). Joihinkin kokeisiin THP-1 monosyytit 

erilaistettiin makrofageiksi 0,1 µg/ml PMA:lla (phorbol myristate acetate, Sigma-

Aldrich).  

 

8.3.3 RAW264.7-makrofagit 

 

RAW264.7-makrofagit ovat peräisin hiiren leukemiasta. Tutkimuksia varten aloitettiin 

uusi soluviljelmä jäädytetystä ampullista vastaavalla tavalla kuin THP-monosyyttien 

kohdalla. RAW264.7-makrofageja kasvatettiin 75 cm2:n kokoisissa kasvatuspulloissa ja 

kasvatusmediumina käytettiin DMEM:iä (Gibco, Life Technologies, NY, USA), jossa oli 

10 % FBS:a. Makrofagit ovat adherentteja soluja. Jatkoviljelyä varten solut raaputettiin 

ensin kasvatuspullon pohjasta irti ja sen jälkeen solususpensio siirrettiin uuteen pulloon.  

 

8.3.4 BEAS-2B-epiteelisolut 

 

BEAS-2B-epiteelisolut ovat ihmisen keuhkoepiteelisoluja. Ne ovat adherentteja ja niiden 

kasvatus tapahtuu samalla periaatteella kuin HL-solujen. BEAS-2B-solujen ei annettu 

kuitenkaan kasvaa täysin konfluenteiksi, kuten HL-solujen. Solulinja aloitettiin uudesta 

jäädytetystä ampullista sulattamalla se vesihauteessa (37 °C) ja sentrifugoimalla soluja 9 

ml mediumin kanssa (5 min., 125 x g). Sentrifugoinnin jälkeen solupelletti pipetoitiin 

tuoreeseen mediumiin ja siirrettiin kasvatuspulloon (T25 cm2). Kasvatusmediumina 

käytettiin seerumivapaata LHC-8-mediumia (Thermo Fisher Scientific), johon lisättiin 
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gentamysiinia (20 µg/ml). Ennen solujen siirtoa kasvatuspulloon pullon pohja 

päällystettiin mediumilla, jossa on 0,01 mg/ml fibronektiinia, 0,03 mg/ml kollageenia 

(bovine kollagen type 1) (Thermo Fisher Scientific) ja 0,01 mg/ml BSA:ta (Bovine Serum 

Albumin, Sigma-Aldrich). Liuosta kului noin 4,5 ml 75 cm2:n kasvatuspulloa kohti. 

Kasvatuspulloa inkuboitiin yön yli 37 asteessa 5 % CO2 - pitoisuudessa ennen solujen 

siirtoa pulloon.  

 

Taulukko 6. Tutkimuksissa käytetyt solut ja niiden kasvatusolosuhteet. 

Solutyyppi Kasvutapa Kasvatusmedium Erityistä 

HL-

epiteelisolu 

adherentti RPMI1640 + FBS 7,5 %, L-

glutamiini 2 mM, gentamysiini 

20 µg/ml 

jakaminen täysin 

konfluentteina 

THP-1 

monosyytti 

suspensiossa RPMI1640 Dutch edition + 

FBS 10 %, L-glutamiini 2 mM, 

gentamysiini 20 µg/ml, 

merkaptoetanoli 0,05 mM 

solut suspensiossa 

RAW264.7-

makrofagi 

adherentti DMEM + FBS 10 % solut irti 

kasvatuspullosta 

raaputtamalla 

BEAS-2B-

epiteelisolu 

adherentti LHC-8 + gentamysiini 20 

µg/ml 

kasvatuspullojen 

esikäsittely 

päällystysliuoksella 

ennen kasvatusta 

 

 

8.3.5 Solujen siirtäminen kuoppalevyille kokeita varten 

 

Kokeissa käytetyt solumäärät vaihtelivat kokeesta ja solutyypistä riippuen 60 000-

1 000 000 solua/kuoppa. Soluja siirrettiin soluviljelyn jakovaiheen yhteydessä 24- ja 96-

kuoppalevyille (Nunclon™ Delta surface, Thermo Fisher Scientific) kunkin kokeen 

tarvitsema määrä. Tiettyjä kokeita varten kuopan pohjiin laitettiin peitinlasit. Solujen 

lukumäärän laskemiseen käytettiin mikroskooppia ja Bürkerin laskukammiota.  
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8.4 Chlamydia-infektio ja käytetyt bakteerikannat 

 

Chlamydia pneumoniae -infektioihin käytettiin kahta eri bakteerikantaa, CV6- ja K7-

kantoja. CV6-kanta on kardiovaskulaarinen isolaatti, joka on hankittu professori Matthias 

Maassilta (Paracelsus Lääketieteellinen yliopisto, Salzburg, Itävalta). K7-kanta on 

kliininen isolaatti, joka on eristetty keuhkokuumetta sairastavasta suomalaisesta miehestä 

(Ekman ym. 1993). K7-bakteeri saatiin professori Pekka Saikulta (Lääketieteellisen 

mikrobiologian laitos, Diagnostiikan instituutti, Oulun yliopisto). Molemmat kannat on 

propagoitu HL-soluissa. Infektioiden MOI (multiplicity of infection) vaihteli kokeesta 

riippuen välillä 0,3-20 IFU/ml. Infektointitapa vaihteli käytetyistä soluista ja kokeesta 

riippuen.  

 

Epiteelisolut (HL- ja BEAS-2B-solut) infektoitiin lisäämällä infektiosuspensiota 200 

µl/kuoppa ja sentrifugoimalla kuoppalevyä 1 tunti 550 x g ja inkuboimalla 1 tunti +37 

asteessa 5 % CO2-pitoisuudessa. Tämän jälkeen tutkittavat näytteet lisättiin kuoppiin ja 

levyä inkuboitiin +37 asteessa kokeesta ja soluista riippuen 24–72 tuntia. THP-1-

monosyytit/makrofagit infektoitiin lisäämällä solususpensioon 10 µl infektiosuspensiota, 

sentrifugoimalla levyjä 550–1000 x g kokeesta riippuen ja inkuboimalla 24–72 tuntia. 

RAW264.7-makrofagit infektoitiin vastaavasti kuin epiteelisolut tai lisäämällä 

infektiomediumia 1 ml/kuoppa ja sentrifugoimalla levyjä 550 x g 1 tunti. Inkubointiaika 

vaihteli välillä 24–72 tuntia. Sytokiinien ELISA-määritystä ja NO-määritystä varten 

näytteet lisättiin kuoppiin jo infektointivaiheessa. 

 

8.5. Immunofluoresenssimenetelmä Chlamydia-infektion todentamiseksi 

 

Immunofluoresenssimenetelmää käytetään infektion todentamiseen sekä mm. eri 

yhdisteiden inhibitiotutkimuksissa. Menetelmä perustuu solujen infektoimiseen 

klamydialla ja bakteerin muodostamien inkluusioiden värjäämiseen klamydialle 

spesifisen reagenssin (Pathfinder® Chlamydia Culture Confirmation System, Bio-Rad 

Laboratories, Redmond, WA, USA) avulla. Reagenssi sisältää fluoresenssileimatun 

vasta-aineen sekä epäspesifisen väriaineen, sulforodamiinin. Vasta-aine on Chlamydia-

suvun bakteerien ulkokalvon lipopolysakkaridia tunnistava aine (anti-LPS). Se on 
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leimattu FITC-fluorokromilla (fluorescein isothiocyanate), joka näkyy 

fluoresenssimikroskoopissa vihreänä. Sulforodamiini on fluoresenssiväriaine, joka 

sitoutuu proteiineihin. Se näkyy fluoresenssimikroskoopissa punaisena ja sen 

tarkoituksena on värjätä isäntäsolut. 

 

Inkluusioiden värjäämistä varten infektiossa tulee käyttää solulinjaa, joka pystyy 

kasvamaan peitinlaseilla. Käytetyistä soluista näitä ovat HL-solut, THP-1 solut 

makrofageiksi erilaistettuina sekä RAW264.7-makrofagit. Muiden solujen kanssa tulisi 

käyttää muita infektion todentamismenetelmiä. Värjäyksiä varten infektiot tehtiin 

aiemmin kerrotun mukaisesti. Infektiosyklin päätyttyä medium poistettiin kuopista ja 

kuopat pestiin PBS:llä 1 ml/kuoppa. Lasit fiksattiin 1 ml metanolilla, jonka annettiin 

vaikuttaa 10 minuuttia.  

 

Fiksauksen jälkeen lasit nostettiin pahvialustalle kuivumaan. Lasit värjättiin täysin 

kuivina Pathfinderilla®, jonka annettiin imeytyä soluihin 30 minuutin ajan kosteassa ja 

lämpimässä ympäristössä. Värjäyksen jälkeen lasit huuhdeltiin kerran PBS:ssä ja kaksi 

kertaa MilliQ-vedessä. Lasit kiinnitettiin objektiivilasille fluoresenssia stabiloivan aineen 

(Pathfinder® Mounting Media, Bio-Rad Laboratories, Redmond WA, USA) avulla ja 

lasit mikroskopoitiin fluoresenssimikroskoopilla (EVOS® FL, Thermo Fisher Scientific).  

 

8.6 Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) sytokiinien määrityksessä 

 

Enzyme-linked immusorbent assay eli ELISA on immunologiaan perustuva 

biokemiallinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan havaita erilaisista näytteistä, 

kuten plasmasta tai mediumista, tutkimuksen kohteena olevia aineita. ELISA:ssa 

käytetään kullekin aineelle spesifisiä entsyymeillä leimattuja vasta-aineita, jotka 

sitoutuvat tutkittavaan aineeseen eli antigeeniin. Mittaamalla entsyymireaktion 

aiheuttaman värinmuodostuksen absorbanssi, voidaan näytteessä olevan antigeenin 

pitoisuus laskea.  

 

ELISA:sta on useita erilaisia versioita ja sen avulla voidaan mitata antigeenin lisäksi 

esimerkiksi vasta-aineiden määrää näytteessä päinvastaisella menetelmällä. Niin kutsuttu 



55 

 

sandwich-ELISA hyödyntää kahta spesifistä vasta-ainetta, kiinnitys- ja detektio-vasta-

ainetta, antigeenin määrityksessä. Tutkittava antigeeni jää epitoopeistaan kiinni näiden 

kahden vasta-aineen väliin. Kun reaktioon lisätään entsyymillä leimattu vasta-aine, 

tarttuu se detektio-vasta-aineeseen. Entsyymin reagoidessa lisättyyn substraattiin 

muodostuu mitattavissa oleva väri- tai fluoresenssireaktio. Antigeenin pitoisuus saadaan 

vertaamalla tuloksia standardien antamiin tuloksiin. Useimmiten ELISA-kiteissä 

käytetään värireaktion aikaansaamiseksi piparjuuriperoksidaasia (horseradish peroxidase 

HRP). Koska entsyymi on melko suuri, se saattaa sellaisenaan häiritä antigeenin 

sitoutumista vasta-aineeseen. Tätä voidaan ehkäistä käyttämällä detektio-vasta-ainetta, 

johon on liitetty pieni molekyyli biotiini, sekä entsyymiä, johon on liitetty streptavidiini 

(Streptavidin-HRP). Streptavidiini sitoutuu spesifisti biotiiniin ja näin liittää entsyymin 

reaktioon. Sandwich-ELISA on hyvin spesifinen ja herkkä. Sen avulla pystytään 

havaitsemaan pienetkin määrät antigeenia muiden näytteessä olevien aineiden seasta 

ilman hankalia puhdistusmenetelmiä.  

 

Sytokiinien erityksen mittauksessa käytettiin kaupallisia ELISA-kittejä (Duoset® 

ELISA, R&D Systems, Minneapolis, MN USA). Interleukiinien (IL-8, IL-10 ja IL-12) 

sekä VEGF:n mittauksessa käytettiin kullekin sytokiinille omaa spesifistä kittiä. 

Käytettyjen vasta-aineiden, standardien ja entsyymin pitoisuudet olivat eräkohtaisten 

analyysisertifikaattien mukaisia. 96-kuoppalevyt, levynsulkijat, substraattireagenssit 

(Color Reagent A (H2O2) ja B (Tetramethylbenzidine)) sekä IL-12 määrityksen seerumi 

(Normal Goat Serum, NGS) hankittiin myös R&D Systems:iltä. Määrityksissä käytetty 

PBS (ilman Ca ja Mg) hankittiin Thermo Fisher Scientific:lta ja BSA amrescolta (Solon, 

Ohio, USA) ja Sigmalta (Sigma-Aldrich, Louis, MO, USA). Pesuihin käytetty liuos (0,05 

% Tween® 20 PBS:ssä), Reagent Diluent (1 % BSA PBS:ssä tai 0,1 % BSA TBS:ssä) 

sekä Stop solution (1 M H2SO4) valmistettiin itse laboratoriossa. Tween® 20 hankittiin 

Sigmalta. 

 

Kaikki ELISA-määritykset tehtiin valmistajan yleisen protokollan mukaan. ELISA-

kittien kuiva-aineina toimitetut reagenssit rekonstruoitiin PBS:llä, MilliQ-vedellä tai 

Reagent Diluentilla pakkauksen ohjeen mukaan. Kaikki reagenssit otettiin 

huoneenlämpöön hyvissä ajoin ennen määritystä ja käyttöliuokset valmistettiin ohjeiden 
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mukaan juuri ennen käyttöä ellei ohjeessa toisin mainittu. Ennen varsinaista 

määrityspäivää kiinnitys-vasta-aine liuotettiin PBS:ään ja liuosta pipetoitiin 96-

kuoppalevylle 100 µl/kuoppa. Kuoppalevy peitettiin levynsulkijalla ja vasta-aineen 

annettiin tarttua kuopan pohjalle yön yli huoneenlämmössä. Käytännössä 

inkubointiajaksi tuli keskimäärin noin 20 h. 

 

Seuraavana päivänä kuoppalevy tyhjennettiin kaatamalla liuos lavuaariin ja kuopat 

pestiin huolellisesti lisäämällä pesuliuosta 300 µl/kuoppa yhteensä kolme kertaa. Pesun 

jälkeen levyä taputeltiin varovasti puhtaita käsipapereita vasten, jotta kaikki neste poistuu 

varmasti kuopista. Pesun tarkoituksena oli huuhtoa kuoppaan kiinnittymätön 

ylimääräinen materiaali pois. Pesun jälkeen kuopat täytettiin blokkausliuoksella 300 

µl/kuoppa, levy suljettiin levynsulkijalla ja sen annettiin seistä tunti huoneenlämmössä. 

Blokkaamisen tarkoituksena oli estää epäspesifistä sitoutumista kuopan pohjaan.  

 

Blokkauksen jälkeen levy pestiin edellä mainitun mukaisesti ja levylle lisättiin 

standardiliuokset ja tutkittavat näytteet pipetoimalla 100 µl kutakin omaan kuoppaan. 

Jokaisesta näytteestä ja standardista tehtiin kaksi rinnakkaista kuoppaa. Standardiliuokset 

valmistettiin valmistajan suosituksen mukaisesti sarjalaimentamalla Reagent Diluentilla 

korkeimmasta pitoisuudesta alaspäin. Näytteitä ei laimennettu, ja ne käytettiin 

sellaisenaan joko pakastettuina tai tuoreeltaan riippuen kokeesta. Levy jätettiin 

inkuboitumaan huoneenlämpöön kahdeksi tunniksi. Näytteiden inkubaation jälkeen 

toistettiin pesuvaihe ja lisättiin detektio-vasta-ainetta liuotettuna Reagent Diluentiin joka 

kuoppaan 100 µl. Liuoksen lisäämisen jälkeen levyä inkuboitiin taas kaksi tuntia 

huoneenlämmössä.  

 

Detektio-vasta-aineen kiinnityttyä näytteisiin levy pestiin taas, jonka jälkeen joka 

kuoppaan lisättiin Streptavidin-HRP-liuosta 100 µl/kuoppa. Entsyymikantaliuos 

laimennettiin Reagent Diluentiin etiketin laimennussuhteen mukaan. Levyä inkuboitiin 

20 minuuttia huoneenlämmössä valolta suojattuna. Käytännössä levy peitettiin joko 

alumiinifoliolla tai käytettiin valoa läpäisemätöntä levynsulkijaa.  
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Inkuboinnin jälkeen pesuvaihe toistettiin ja kuoppiin lisättiin entsyymin substraattiliuosta 

100 µl/kuoppa. Entsyymin annettiin reagoida substraatin kanssa 20 minuuttia valolta 

suojattuna, jonka jälkeen kuoppiin pipetoitiin 50 µl Stop solutionia reaktion 

pysäyttämiseksi. Absorbanssi mitattiin välittömästi 450 nm aallonpituudella 

VarioSkan™ LUX-levynlukijalla (Thermo Scientific™).  

 

8.7 Elinvoimaisuusmittaus resatsuriinilla 

 

RAW264.7-makrofagien elinvoimaisuus näytekäsittelyn jälkeen mitattiin resatsuriinin 

avulla. Resatsuriini on indikaattori, joka toimii hapetus-pelkistysreaktioissa (Riss ym. 

2013). Elävien solujen aktiivinen metabolia pelkistää resatsuriinin fluoresoivaksi 

vaaleanpunaiseksi resorufiiniksi (Kuva 8). Mittaamalla syntyvä fluoresenssi voidaan 

solujen elinvoimaisuus määrittää. 

 

Kuva 8. Resatsuriinin pelkistyminen resorufiiniksi (mukaillen Riss ym. 2013).  

 

 

Resatsuriini-määritys tehtiin vain RAW264.7-makrofageille, sillä muut käytetyt 

solutyypit on testattu laboratoriossa aikaisemmin käytettyjen näytteiden aiheuttaman 

elinvoimaisuuden osalta. Ennen määritystä soluja kasvatettiin yön yli 96-kuoppalevyllä 

60 000 solua/kuoppa ja seuraavana päivänä kuoppiin ladattiin tutkittavat näytteet ja 

kontrollit 200 µl/kuoppa. Tämän jälkeen levyä inkuboitiin 24 tuntia 37 asteessa. 

Määritystä varten resatsuriini-kantaliuos (Sigma-Aldrich) liuotettiin PBS:ään 20 µM 

vahvuiseksi. Resatsuriiniliuosta lisättiin kuoppiin 200 µl/kuoppa ja levy laitettiin 

inkubaattoriin 37 asteeseen. Fluoresenssi mitattiin VarioSkanilla aallonpituudella 

570/590 (eksitaatio/emissio) tunnin ja kahden tunnin kohdalla inkuboinnista.  
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8.8 Typpioksidimääritys 

 

Typpioksidi (NO) on kaasumaisena aineena melko epästabiili ja sen puoliintumisaika on 

vain muutamia sekunteja, joten sen mittaaminen sellaisenaan on vaikeaa tai mahdotonta. 

Siksi NO-määrityksissä mitattiin typpioksidin metaboliatuotteen, nitriitin (NO2
-), määrää. 

Tulosten tarkastelussa puhutaan kuitenkin yleisesti vain typpioksidin määrästä, jolla siis 

tosiasiassa tarkoitetaan nitriitin määrää.  

 

Nitriitti-ionin (NO2
-) määrä soluviljelymediumissa määritettiin Griessin reagenssin 

avulla. Reagenssin tekoa varten valmistettiin kaksi liuosta, 0,2 % N-1-

naftyylietyleenidiamiinidihydrokloridi (Sigma-Aldrich) MilliQ-veteen sekä 2 % 

sulfaniiliamidi (Sigma-Aldrich) 5 % fosforihappoliuokseen. Fosforihappoliuos 

laimennettiin 85 % fosforihaposta (ortho-Phosphoric acid 85 %, Riedel-de Haen). 

Liuokset säilytettiin valolta suojattuna jääkaapissa auto-oksidaation välttämiseksi.  

 

Näytteet NO-määritystä varten valmistettiin edellä mainitun mukaisesti infektoimalla 

RAW264.7-makrofagit (500 000 solua/kuoppa) klamydialla (CV6-kanta, MOI 5) tai 

käsittelemällä ne E. coli:n LPS:lla (5ug/ml tai 1 µg/ml, Sigma-Aldrich). Tutkittavat 

näytteet lisättiin kuoppiin mediumissa (DMEM FBS:n kanssa tai ilman) ja kontrollien 

DMSO-pitoisuus säädettiin vastaamaan näytteiden DMSO-pitoisuutta 0,1 %. LPS-

stimulaatioissa osa näytteistä lisättiin kuoppiin 1-2 tuntia ennen LPS:n lisäystä. Levyä 

inkuboitiin tämän jälkeen kokeesta riippuen 24–72 tuntia 37 asteessa. 

 

Varsinainen NO-määritys tehtiin infektiosta/käsittelystä seuraavana päivänä tai 72 tunnin 

päästä kokeesta riippuen pipetoimalla näytteitä 100 µl/kuoppa 96-kuoppalevylle 

(Nunclon™ Delta surface, Thermo Fisher Scientific). Griessin reagenssi tehtiin juuri 

ennen käyttöä sekoittamalla etukäteen valmistettua naftyylietyleenidiamiini-liuosta ja 

sulfaniiliamidi-liuosta suhteessa 1:1. Griessin reagenssia pipetoitiin näytekuoppiin 100 

µl/kuoppa, levyä taputeltiin kevyesti sekoittumisen varmistamiseksi ja absorbanssi 

mitattiin VarioSkanilla 540 nm aallonpituudella. 
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Griessin reagenssilla määritettävä nitriitti-ionin (NO2
-) määrä perustuu kemialliseen 

reaktioon reagenssin komponenttien ja näytteessä olevien nitriittien välillä (Giustarini 

ym. 2008). Sulfaniiliamidin reagoidessa happamassa ympäristössä NO2
- -ionin kanssa 

syntyy diatsonium-suola (Kuva 9). Tämän reagoidessa edelleen N-1- 

naftyylietyleenidiamiinin kanssa muodostuu vaaleanpunainen väriyhdiste.  

 

Kuva 9. Griessin reagenssin reaktio nitriitti-ionien kanssa. Sulfaniiliamidi reagoi 

happamassa ympäristössä nitriittien kanssa muodostaen diatsonium-suolan. Tämä reagoi 

edelleen N-1-naftyylietyleenidiamiinin kanssa muodostaen värillisen atso-yhdisteen 

(mukaillen Giustarini ym. 2008).  

 

8.9 Tulosten analysointi 

 

ELISA-määrityksissä VEGF:n kohdalla kaikista näytteistä tehtiin kolme toistokoetta ja 

tulosten analysointiin käytettiin yhteensä kuutta arvoa (n=6). Interleukiinien tapauksessa 

tehtyjen kokeiden määrä ja olosuhteet vaihtelivat. Sytokiinipitoisuudet laskettiin 

käyttämällä standardisuoraa.  

 

Elinvoimaisuuden määrityksessä tutkittavat yhdisteet testattiin kerran ilman 

toistokokeita. Elinvoimaisuuden laskemiseen käytettiin kuutta absorbanssiarvoa (n=6), 

joiden keskiarvon perusteella esitetty jäljellä oleva elinvoimaisuus (%) on laskettu. 

Saatuja tuloksia verrattiin käsittelemättömään kontrolliin (pelkät solut), jonka 

elinvoimaisuus oli 100 %. 

 

NO-määrityksissä toistokokeiden määrä vaihteli riippuen kokeesta. LPS-stimuloiduissa 

kokeissa jokainen näyteryhmä on testattu kaksi kertaa (n=4) ja klamydiainfektoiduissa 

kokeissa vain kerran (n=2). Stimuloidun/infektoidun kontrollin NO-määrän oletetaan 
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olevan 100 % ja näytteiden antamia absorbansseja on verrattu tähän maksimiin. Kaikista 

arvoista on vähennetty ei-stimuloidun/ei-infektoidun kontrollin arvo.  

 

Kaikki tulokset on esitetty muodossa keskiarvo + keskiarvon standardivirhe (SEM). 

Tulosten tilastollinen analyysi tehtiin Studentin t-testillä SPSS 21.0-ohjelmalla. P-arvot, 

jotka olivat alle 0,05, katsottiin olevan tilastollisesti merkitseviä. Tuloksissa on merkitty 

erikseen tilastollisesti erittäin merkittävät (p<0,001) arvot.  
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9. TULOKSET 

 

9.1 Tutkittavien yhdisteiden vaikutus sytokiinien eritykseen C. pneumoniae -

infektoiduissa soluissa 

 

Seuraavassa esitetään β2,2-aminohappojohdannaisten (A1 ja A2), Schisandra chinensis -

lignaanien (schisandriini sekä schisandriini B ja C) sekä TE-yhdisteiden vaikutukset C. 

pneumoniae -infektoitujen solujen sytokiinien eritykseen. Kokeissa testattiin lisäksi 

antibioottien, atsitromysiinin ja rifampisiinin, sekä antioksidantti N-asetyylikysteiinin 

vaikutukset. Tutkimuksen kohteena sytokiineista ovat verisuonen endoteelin kasvutekijä 

VEGF sekä interleukiinit IL-8, IL-10 ja IL-12. Kokeita tehtiin kaikilla aiemmin esitetyillä 

solutyypeillä.  

 

9.1.1 Verisuonen endoteelin kasvutekijä (VEGF) 

 

VEGF-määritystä varten BEAS-2B-epiteelisolut (250 000 solua/kuoppa) infektoitiin C. 

pneumoniae:lla (CV6-kanta, MOI 5). β2,2-aminohappojohdannaisia sekä lignaaneja 

inkuboitiin 24h ja TE-yhdisteitä 72 h. TE-yhdisteiden pidempi inkubointiaika päätettiin 

kokeiden olosuhteiden suunnitteluvaiheessa havaittaessa pidemmän ajan olevan parempi 

yhdisteiden välisten erojen havaitsemiseksi. Myös lignaaneille testattiin eri 

inkubointiaikoja päätyen 24 tuntiin. Tämän jälkeen supernatanteille suoritettiin ELISA-

määritys Materiaalit ja menetelmät-kohdassa kuvatun mukaisesti. VEGF:n eritys 

testattiin myös THP-1-makrofageilla, mutta infektiokontrollin ja infektoimattoman 

kontrollin välille ei saatu eroa. Näin ollen seuraavassa esitetyt tulokset on saatu BEAS-

2B-soluilla tehdyistä kokeista.  

 

β2,2-aminohappojohdannaisten tulokset on esitetty kuvassa 10. Kuvasta nähdään ensiksi, 

että ei-infektoidun kontrollin ja infektiokontrollin välillä on selvä ero, joka on myös 

tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,001). Infektiokontrollin VEGF pitoisuus on noin 

540 pg/ml ja ei-infektoidun kontrollin 186 pg/ml. Lisäksi C. pneumoniae indusoi VEGF-

eritystä yli 50 % enemmän kuin E. coli:n LPS. 
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Molemmat β2,2-aminohappojohdannaiset vähensivät C. pneumoniae:n indusoimaa 

VEGF-eritystä ja nämä tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä lukuun ottamatta 

yhdistettä A1 (2,5 µM) ja atsitromysiiniä. Yhdiste A1 vähentää VEGF-pitoisuutta noin 

40 % suuremmalla konsentraatiolla (5 µM) ja noin 24 % alhaisemmalla konsentraatiolla 

(2,5 µM, ei tilastollisesti merkitsevä) verrattuna infektiokontrolliin. Yhdisteen vaikutus 

VEGF-pitoisuuteen korreloi konsentraation kanssa. Yhdiste A2 vähensi huomattavasti 

VEGF:n määrää verrattuna infektiokontrolliin. 5 µM pitoisuudella VEGF:n määrä väheni 

lähes 95 % ja puolet alhaisemmalla pitoisuudellakin noin 53 %.  

 

Kinaasi-inhibiittoreiden SB202190, UO126 ja SB203580 tulokset näkyvät myös kuvassa 

10. Kaikki kolme inhibiittoria vähensivät C. pneumoniae -infektion indusoimaa VEGF:n 

eritystä pitoisuudella 20 µM ja erot infektiokontrolliin olivat tilastollisesti merkitseviä. 

SB202190 ja UO126 vähensivät erityksen alle 100 pg/ml pitoisuuteen (keskimäärin 83 

%) ja SB203580 noin 200 pg/ml pitoisuuteen eli noin 61 %.  

 

Edellä esitettyjen yhdisteiden lisäksi testattiin vielä kahden klamydiainfektioissa 

käytetyimmän ja tehokkaimman antibiootin, atsitromysiinin ja rifampisiinin, vaikutusta 

VEGF-eritykseen. Antibiootteja testattiin pitoisuudella 20 nM. Molemmat antibiootit 

vähensivät VEGF:n määrää, atsitromysiini noin 27 % ja rifampisiini 53 %. 

Atsitromysiinin tulos ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.  
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Kuva 10. β2,2-aminohappojohdannaisten (A1 ja A2), kinaasi-inhibiittoreiden ja 

antibioottien vaikutus C. pneumoniae -infektion indusoimaan VEGF-eritykseen BEAS-

2B-epiteelisoluissa. Näytteitä on verrattu infektiokontrolliin ja tulokset on esitetty 

muodossa keskiarvo + SEM, (n=6). * p<0,05 ja ** p<0,001.  

 

Schisandra chinensis -lignaanien tulokset on esitetty kuvassa 11. Kuvasta nähdään C. 

pneumoniae:n indusoivan VEGF:n eritystä (infektiokontrolli). Ero infektoimattoman 

kontrollin ja infektiokontrollin välillä on tilastollisesti merkitsevä. Klamydiainfektion 

VEGF-eritys on noin 260 pg/ml ja infektoimattoman kontrollin noin 118 pg/ml. E. coli:n 

LPS stimuloi myös VEGF-eritystä, mutta vähemmän kuin C. pneumoniae. Niiden välinen 

ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä kyseisissä kokeissa.  

 

Schisandriini ja schisandriini B eivät vähentäneet VEGF:n pitoisuutta verrattuna 

infektiokontrolliin. Molempien lignaanien kohdalla kummallakin konsentraatiolla (50 

µM ja 25 µM) VEGF-pitoisuus on lähes sama tai vain hieman suurempi kuin 

infektiokontrollin. 

 

Schisandriini C vähensi molemmilla pitoisuuksilla (50 µM ja 25 µM) C. pneumoniae:n 

indusoimaa VEGF-eritystä. Suuremmalla konsentraatiolla schisandriini C vähensi 

eritystä 24 % pitoisuuteen 199 pg/ml ja alhaisemmalla konsentraatiolla 40 % pitoisuuteen 

157 pg/ml.  
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Lignaanien lisäksi kokeessa testattiin edellisen kokeen tavoin atsitromysiinin ja 

rifampisiinin sekä uutena yhdisteenä N-asetyylikysteiinin vaikutukset VEGF-eritykseen. 

Kumpikaan antibiooteista ei vähentänyt VEGF:n määrää tilastollisesti merkitsevästi. N-

asetyylikysteiini vähensi VEGF:n määrää noin 80 %.  

 

 

Kuva 11. Schisandra chinensis -lignaanien, antibioottien ja N-asetyylikysteiinin vaikutus 

C. pneumoniae -infektion indusoimaan VEGF-eritykseen BEAS-2B-epiteelisoluissa. 

Näytteitä on verrattu infektiokontrolliin ja tulokset on esitetty muodossa keskiarvo + 

SEM, (n=6). N-asetyylikysteiinin tulokset on laskettu neljän arvon perusteella (n=4)  

* p<0,05.  

 

TE-yhdisteillä tehtyjen kokeiden tulokset esitetään kuvassa 12. TE-yhdisteiden 

vaikutukset C. pneumoniae:n indusoimaan VEGF-eritykseen vaihtelivat paljon. 

Kymmenestä yhdisteestä 941, 944, ja 948 vähensivät VEGF:n määrää ja erot 

infektiokontrolliin olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0,001). Yhdisteet 941 ja 

944 vähensivät VEGF:n määrän lähes täysin. Yhdisteellä 941 syntynyt VEGF-pitoisuus 

oli vain 2,8 pg/ml ja yhdisteellä 944 1,3 pg/ml. Tämä on erittäin huomattava ero, kun 

infektio indusoi VEGF:n erityksen pitoisuuteen 721,3 pg/ml asti (infektiokontrolli). 

Yhdisteellä 948 VEGF-eritys laski pitoisuuteen 61,3 pg/ml eli se väheni noin 92 %. 

Tulokset ovat selkeitä myös yhdisteellä 949, jolla VEGF-pitoisuus väheni 215,1 
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pg/ml:aan eli 70 %. Myös yhdiste 1042 vähensi VEGF-eritystä alle 400 pg/ml:aan, mutta 

tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä.  

Infektiokontrollin ja infektoimattoman kontrollin välillä nähdään selkeä ero 

(infektoimaton kontrolli 481,9 pg/ml ja infektiokontrolli 721,3 pg/ml), mutta se ei ole 

kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. Tämä tulee ottaa huomioon tuloksia tarkasteltaessa.  

Yhdisteiden 987 ja 993 antamat VEGF-pitoisuudet jäivät suunnilleen samaan 

infektiokontrollin kanssa, joten ne eivät näyttäisi vaikuttavan VEGF-pitoisuuteen juuri 

mitenkään. Yhdisteet 1029 ja 1039 lisäsivät VEGF:n määrää verrattuna 

infektiokontrolliin. Etenkin yhdiste 1039 lisäsi sitä noin 300 pg/ml.  

 

 

Kuva 12. TE-yhdisteiden vaikutus C. pneumoniae -infektoitujen BEAS-2B-

epiteelisolujen VEGF-eritykseen. Näytteitä on verrattu infektiokontrolliin ja tulokset on 

esitetty muodossa keskiarvo + SEM, n=6. * p<0,05 ja ** p<0,001.  

 

9.1.2 Interleukiinit 8, 10 ja 12 

 

Tutkimuksissa oli tarkoitus selvittää interleukiinien 8, 10 ja 12 eritystä C. pneumoniae -

infektoiduissa soluissa ja testata tutkittavien yhdisteiden vaikutuksia siihen VEGF-

erityksen tapaan. Tässä ei onnistuttu, sillä soluja ei saatu erittämään interleukiineja siinä 

määrin, että infektoidun ja infektoimattoman kontrollin välille olisi saatu eroa aikaiseksi. 
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Taulukossa 7 esitetään tehdyt kokeet koeolosuhteineen ja saadut tulokset infektio-, ei-

infektio- ja LPS-kontrollien osalta vertailun vuoksi. Kuvassa 13 esitetään 

immunofluoresenssivärjäykset solujen infektion todentamiseksi. 

 

Taulukko 7. Interleukiini (IL)-kokeet, käytetyt olosuhteet sekä tulokset infektio-, ei-

infektio-, ja LPS-kontrollien osalta. Kontrollien tulokset esitetty muodossa 

keskiarvo±SD, n=2. 

Solutyyppi; 

tutkittu IL 

(solua/kuoppa) 

Chlamydia-

kanta  
(MOI) 

Inku-

bointi 

(h) 

Infektio-

kontrolli 

(pg/ml) 

Ei-inf. 

kontrolli 

(pg/ml) 

LPS-stim. 

kontrolli 

(pg/ml)  

HL-solut; 

IL-8 

(400 000) 

CV6 

(1) 

  72 h 151,75±11,04 188,08±12,97 ei tutkittu 

HL-solut; 

IL-8 

(400 000) 

CV6 

(1) 

  72 h 168,66±15,22 214,17±13,67 ei tutkittu 

BEAS-2B; 

IL-8 

(250 000) 

CV6 

(5) 

  24 h 285,62±37,44 288,04±5,49 309,53±54,2 

BEAS-2B; 

IL-8 

(250 000) 

CV6 

(5) 

  48 h 502,75±23,81 

 

503,85±67,38 

 

530,93±4,91 

 

BEAS-2B; 

IL-8 

(250 000) 

CV6 

(5) 

  72 h 187,20±25,40 210,52±60,28 ei tutkittu 

THP-1-

monosyytit; 

IL-12 

(500 000) 

CV6 

(20) 

  48 h ei eritystä ei eritystä 33,59±10,66 

THP-1-

monosyytit; 

IL-10 

(500 000) 

CV6 

(20) 

  48 h 62,92±88,96 74,24±104,99 261,45±125,54 

THP-1-

monosyytit; 

IL-12 

(500 000) 

CV6 

(10) 

  48 h ei eritystä ei eritystä 115,78±3,23 

THP-1-

monosyytit; 

IL-10 

(500 000) 

CV6 

(10) 

  48 h ei eritystä ei eritystä 9,36±13,24 

THP-1-

monosyytit; 

IL-12 

(500 000) 

CV6 

(10) 

  24 h 18,67±26,41 2,05±1,34 55,35±14,86 
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THP-1-

monosyytit; 

IL-10 

(500 000) 

CV6 

(10) 

  24 h ei eritystä ei eritystä ei eritystä 

THP-1-

monosyytit; 

IL-12 

(500 000) 

K7 

(10) 

  24 h 1,93±2,70 ei eritystä 108,51±19,8 

THP-1-

monosyytit; 

IL-10 

(500 000) 

K7 

(10) 

  24 h 2,25±3,18 ei eritystä ei eritystä 

THP-1-

makrofagit; 

IL-12 

(1 000 000) 

CV6 

(5) 

  48 h ei eritystä 3,95±5,58 27,68±0 

THP-1-

makrofagit; 

IL-10 

(1 000 000) 

CV6 

(5) 

  48 h ei eritystä ei eritystä 3,74±1,32 

RAW264.7-

makrofagit; 

IL-12/IL-10 

(500 000 

CV6 

(5) 

24/48 

h 

ei eritystä ei eritystä ei eritystä 

 

 

Taulukosta 7 nähdään, ettei interleukiinien erityksen indusointi C. pneumoniae:lla 

onnistunut toivotulla tavalla. HL-solut erittivät IL-8:a, mutta infektiokontrollin ja 

infektoimattoman kontrollin välille ei saatu eroa aikaiseksi, päinvastoin 

infektoimattoman kontrollin tulokset olivat hieman suurempia. Interleukiinipitoisuudet 

pyörivät 200 pg/ml-pitoisuuden molemmilla puolilla eikä tulosten perusteella 

sentrifugoinnin voida sanoa vaikuttavan eritykseen. BEAS-2B-epiteelisolut erittivät IL-8 

enemmän kuin HL-solut C. pneumoniae:lla indusoituna, mutta tässäkään ei infektoidun 

ja infektoimattoman kontrollin välille syntynyt eroa inkubointiajan muutoksista 

huolimatta. Korkeimmillaan BEAS-2B-solut erittivät IL-8:a noin 500 pg/ml.  

Interleukiini 12:n eritystä THP-1-monosyyteissä/makrofageissa ei syntynyt lainkaan 

missään koeolosuhteissa. CV6- ja K7-kannoilla (MOI 10) 24 tunnin inkuboinnilla 

infektio- ja ei-infektiokontrollin välillä nähdään ero, mutta tulosten hajonnat ovat niin 

suuria, että käytännössä tämä tarkoitti sitä, että vain toinen replikaateista antoi tuloksen 
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toisen replikaatin erityksen ollessa nolla. Interleukiini 10:n kohdalla nähdään sama kaava 

eli eritystä ei syntynyt joko ollenkaan kummassakaan kontrollissa tai eritystä syntyi 

erittäin vähän ilman, että infektio- ja infektoimattoman kontrollin välille olisi syntynyt 

eroa.  

 

E. coli:n LPS:lla stimuloidut solut, lukuun ottamatta RAW264.7-makrofageja, erittivät 

interleukiineja jonkun verran. Tulokset vaihtelivat kuitenkin melko paljon otettaessa 

huomioon se, ettei klamydiakannan tai infektion MOI:n vaihtelu vaikuta LPS-

stimulaatioon. THP-1-monosyyttien kohdalla IL-12:n eritys nousi kahdessa eri kokeessa 

(solumäärä 500 000 solua/kuoppa, inkubointi 48 h) pitoisuuksiin 33,59 pg/ml ja 115,78 

pg/ml (Taulukko 7). 24 tunnin inkuboinnilla IL-12-pitoisuus nousi vastaavasti kahdessa 

eri kokeessa pitoisuuksiin 55,35 pg/ml ja 108,51 pg/ml. THP-1-makrofageissa LPS 

stimuloi IL-12:n eritystä 27,68 pg/ml. Kaikissa tuloksissa näkyi selvä ero 

infektiokontrolliin ja infektoimattomaan kontrolliin. 

 

THP-1-monosyyttien kohdalla IL-10:n eritys nousi LPS:n stimuloimana 48 tunnin 

inkuboinnilla 261,45 pg/ml ja 9,36 pg/ml, kun taas 24 tunnin inkuboinnilla ei syntynyt 

eritystä lainkaan. THP-1-makrofagit erittivät IL-10:ä vain 3,74 pg/ml ja suurehkon 

hajonnan takia tulos ei ole kovin merkittävä. 

 

LPS stimuloi BEAS-2B soluja erittämään vain hieman enemmän IL-8:a (noin 5 %) 

verrattuna C. pneumoniae -infektioon tai infektoimattomaan kontrolliin, mutta eron 

ollessa näin pieni ei siitä merkittäviä johtopäätöksiä pysty vetämään.  

  

RAW264.7-makrofagien kohdalla kummankaan testatun interleukiinin (IL-12 ja IL-10) 

eritystä ei syntynyt lainkaan testatuilla koeolosuhteilla, ei C. pneumoniae:n eikä E. coli:n 

LPS:n indusoimana (Taulukko 7).  

 

Kuvasta 13 havaitaan HL-solujen (A), THP-1- makrofagien (B) sekä RAW264.7-

makrofagien (C) infektoituneen C. pneumoniae:lla. Kirkkaan vihreät pallot ovat 

klamydian inkluusioita ja kuvassa C sironnut vihreä väri kuvaa hajonneita inkluusioita. 

HL-solut infektoitiin käyttäen MOI:ta 1, sillä HL-solut infektoituvat herkästi klamydialla. 
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THP-1-makrofagit on infektoitu MOI:lla 10 ja RAW264.7-makrofagit MOI:lla 5. 

Makrofagit eivät infektoidu yhtä helposti kuin epiteelisolut ja niissä infektio muuttuu 

spontaanisti persistentiksi. Tämän takia makrofagien infektoimiseksi käytettiin 

suurempaa MOI:ta kuin epiteelisolujen.  

 

HL-soluissa  inkluusiot ovat suurempia ja pyöreitä, kun taas THP-1-makrofageissa ne 

ovat pienempiä ja muodoltaan osittain epämääräisempiä. THP-1-soluissa havaitaan myös 

sironneita inkluusioita, ”hippuja”, joita ei infektoimattomassa kontrollissa ole. 

RAW264.7-makrofageissa ei näy selkeitä pyöreitä inkluusioita, vaan infektiokontrollissa 

havaitaan kirkkaampi vihreämpi väri kuin infektoimattomassa kontrollissa. Sironnut väri 

makrofagien sisällä kertoo klamydian hajonneista inkluusioista. BEAS-2B-soluja ei 

pystytä värjäämään, joten niiden infektiota ei ole tässä esitetty.  
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Kuva 13. Immunofluoresenssivärjäyksellä todennetut C. pneumoniae -infektiot. A) 

Infektio HL-epiteelisoluissa (MOI 1), B) infektio THP-1-makrofageissa (MOI 10), C) 

infektio RAW264.7-makrofageissa (MOI 5). Kirkkaan vihreät pallot ovat klamydian 

inkluusioita. Kuvassa C inkluusiot ovat osittain hajonneita ja näkyvät sironneena 

fluoresenssina. Kuvissa vasemmalla on infektiokontrolli ja oikealla infektoimaton 

kontrolli vertailua varten. Mittajana 200 µm. 
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9.2 RAW264.7-makrofagien elinvoimaisuus yhdisteille altistumisen jälkeen 

 

Tutkittavien yhdisteiden vaikutus makrofagien elinvoimaisuuteen testattiin resatsuriini-

kokeella. Tutkimuksissa käytetyistä yhdisteistä testattiin TE-yhdisteet, β2,2-

aminohappojohdannaiset (A1 & A2) sekä bentsimidatsoliyhdisteet (LKF21 ja LKF31), 

sillä niiden vaikutuksia RAW264.7-makrofageihin ei ole tutkittu aikaisemmin. 

Tavoitteena oli selvittää yhdisteiden vaikutus solujen elinvoimaisuuteen ja lisäksi 

määrittää sopivat näytepitoisuudet NO-määrityksiin. Tutkittavien yhdisteiden lisäksi 

myös antioksidantti luteoliini testattiin eri pitoisuuksilla. Positiivisena kontrollina 

käytettiin usniinihappoa (100 µM), joka on sytotoksinen aine. Bentsimidatsoliyhdisteet 

testattiin sekä 24 että 72 tunnin inkuboinnin jälkeen. Muut yhdisteet testattiin vain 24 

tunnin inkuboinnilla. Elinvoimaisuutta, joka on noin 70 % tai enemmän, pidettiin 

riittävänä. Tulokset on esitetty taulukossa 8.  

 

TE-yhdisteistä suurin osa täytti 10 µM-pitoisuudella vaadittavan solujen 

elinvoimaisuuden altistettaessa solut yhdisteille vuorokauden ajan (Taulukko 8). 

Yhdisteet 941, 948 ja 949 jäivät alle toivotun elinvoimaisuuden. Yhdisteet 948 ja 949 

laskivat elinvoimaisuutta noin puolella, kun taas yhdiste 941 vähensi solujen 

elinvoimaisuutta lähes 80 %. Yhdisteet 939, 1039 ja 1042 vaikuttivat vähiten solujen 

elinvoimaisuuteen. Solujen elinvoimaisuus oli yhdisteille 939 ja 1042 altistumisen 

jälkeen 90 %:n luokkaa ja yhdisteelle 1039 altistumisen jälkeen lähes 100 %. Nämä ovat 

solujen hyvinvoinnin kannalta parhaat yhdisteet jatkotutkimuksia varten.  

 

β2,2-aminohappojohdannaiset (yhdisteet A1 ja A2) eivät ole kummallakaan testatulla 

pitoisuudella (5 µM tai 2,5 µM) haitallisia makrofagien elinvoimaisuudelle (Taulukko 8). 

Pitoisuus 2,5 µM on parempi elinvoimaisuuden kannalta, vaikkei pitoisuus 5 µM 

myöskään laske elinvoimaisuutta merkittävästi. Tuloksista voidaan päätellä, että 

makrofagit voidaan altistaa molemmille yhdisteille kummallakin pitoisuudella ilman 

ongelmia elinvoimaisuudessa. 

   

Bentsimidatsoliyhdisteet (LKF21 ja LKF31) testattiin vuorokauden ja kolmen 

vuorokauden altistusajoilla. Yhdisteet testattiin neljällä eri pitoisuudella (20, 10, 5 ja 1 
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µM). Molemmilla yhdisteillä makrofagien elinvoimaisuus säilyi erittäin hyvänä (90–100 

%) sekä vuorokauden että kolmen vuorokauden altistusajoilla (Taulukko 8). Ainoastaan 

LKF31 suurimalla pitoisuudella (20 µM) alensi elinvoimaisuuttaa sekä 24 tunnin että 72 

tunnin altistuksella. Vuorokauden altistuksen jälkeen elinvoimaisuus oli kuitenkin vielä 

lähes 70 %, mutta kolmen vuorokauden jälkeen enää vain 10 %. Kolmen vuorokauden 

altistusajalla hajonnat ovat molemmilla yhdisteillä kaikilla pitoisuuksilla hyvin suuret. 

Tämä voi johtua pitkän inkubointiajan vaikutuksista eri kuoppien solujen hyvinvointiin. 

Tuloksista voidaan päätellä LKF31:n vähentävän makrofagien elinvoimaisuutta 20 µM-

pitoisuudella altistusajan pituudesta riippuen. Lisäksi vuorokauden altistusaika 

vaikuttaisi paremmalta ja luotettavammalta vaihtoehdolta hajontojen perusteella. Nämä 

seikat tulee ottaa huomioon NO-määrityksissä ja niiden tuloksia tarkasteltaessa.  

 

NO-määrityksissä on käytetty antioksidanttia luteoliinia eri pitoisuuksina positiivisena 

kontrollina. Sen takia myös luteoliinin vaikutus makrofagien elinvoimaisuuteen testattiin, 

jotta NO-tuloksista voidaan tehdä johtopäätöksiä. Luteoliini pitoisuudella 50 µM vähensi 

solujen elinvoimaisuuden lähes kokonaan eli se on makrofageille sytotoksinen tällä 

pitoisuudella.  Alhaisemmalla pitoisuudella (10 µM) makrofagien elinvoimaisuus on 

melkein 70 %, joten korkeintaan 10 µM-pitoisuutta voidaan pitää sopivana rajana, kun 

halutaan taata solujen riittävä elinvoimaisuus. Positiivisena kontrollina resatsuriini-

mittauksissa käytettiin sytotoksista usniinihappoa pitoisuudella 100 µM. Se vähensi 

makrofagien elinvoimaisuutta 24 ja 72 tunnin altistuksen aikana noin 60 %.  
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Taulukko 8. RAW264.7-makrofagien elinvoimaisuus yhdisteille altistumisen jälkeen. 

Tulokset esitetty muodossa elinvoimaisuus (%) ± suhteellinen keskihajonta. 
   

Yhdiste (pitoisuus) Solujen näytteelle 

altistumisaika (h) 

Jäljellä oleva 

elinvoimaisuus (%) 

939 (10 µM) 24 h 89,8 ± 3,0 

941 (10 µM) 24 h 23,7 ± 24,0 

944 (10 µM) 24 h 72,6 ± 3,9 

948 (10 µM) 24 h 53,3 ± 3,6 

949 (10 µM) 24 h 56,4 ± 6,6 

987 (10 µM) 24 h 77,4 ± 2,5 

993 (10 µM) 24 h 77,6 ± 1,4 

1028 (10 µM) 24 h 76,6 ± 4,3  

1039 (10 µM) 24 h 98,8 ± 2,2 

1042 (10 µM) 24 h 89,7 ± 1,7 

A1 (5 µM) 24 h 78,1 ± 11,5 

A1 (2,5 µM) 24 h 85,0 ± 7,4 

A2 (5 µM) 24 h 73,1 ± 14,4 

A2 (2,5 µM) 24 h 91,8 ± 6,8 

LKF21 (20 µM) 24 h 118,8 ± 21.3 

LKF21 (10 µM) 24 h 110,5 ± 6,6 

LKF21 (5 µM) 24 h 94,0 ± 17,7 

LKF21 (1 µM) 24 h 108,5 ± 6,7 

LKF31 (20 µM) 24 h 69,5 ± 6,5 

LKF31 (10 µM) 24 h 104,4 ± 6,5 

LKF31 (5 µM) 24 h 108,9 ± 11,1 

LKF31 (1 µM) 24 h 95,9 ± 12,6 

LKF21 (20 µM) 72 h 119,2 ± 49,7 

LKF21 (10 µM) 72 h 106,9 ± 44,6 

LKF21 (5 µM) 72 h 103,4 ± 48,7 

LKF21 (1 µM) 72 h 94,3 ± 61,1 

LKF31 (20 µM) 72 h 10,3 ± 54,0 

LKF31 (10 µM) 72 h 81,2± 50,9 

LKF31 (5 µM) 72 h 94,6± 55,1 

LKF31 (1 µM) 72 h 92,9± 62,4 

Luteoliini (50 µM) 24 h 0,5± 0,73 

Luteoliini (10 µM) 24 h 67,1± 12,4 

Usniinihappo (100 µM) 24 h/72h 40,0 ± 12,9/36,6± 64,0 
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9.3. Tutkittavien yhdisteiden vaikutus typpioksidin vapautumiseen C. pneumoniae -

infektoiduissa RAW264.7-makrofageissa 

 

Seuraavassa esitetään β2,2-aminohappojohdannaisten, Schidandra chinensis -lignaanien, 

TE-yhdisteiden ja bentsimidatsoliyhdisteiden sekä kinaasi-inhibiittorin (TCS JNK 60) 

vaikutukset C. pneumoniae -infektion indusoimaan typpioksidin vapautumiseen 

RAW264.7-makrofageissa. Määrityksiä varten makrofagit infektoitiin klamydialla 

Materiaalit ja menetelmät -osiossa kuvatun mukaisesti.  

 

9.3.1 β2,2-aminohappojohdannaiset 

 

Kuvassa 14 esitetään β2,2-aminohappojohdannaisten vaikutukset typpioksidin määrään. 

Molemmat yhdisteet vähensivät kummallakin pitoisuudella (5 ja 2,5 µM) typpioksidin 

määrää verrattuna infektion indusoimaan määrään ja tulokset ovat tilastollisesti 

merkitseviä.  

 

Kuva 14. β2,2-aminohappojohdannaisten (A1 ja A2), antibioottien ja kinaasi-inhibiittorin 

(TCS JNK 60) vaikutus C. pneumoniae:n indusoimaan typpioksidin eritykseen 

RAW264.7-makrofageissa. Positiivisena kontrollina on käytetty luteoliinia (50, 10 ja 5 

µM). Tulokset on esitetty prosentteina muodossa keskiarvo + SEM (n=2). Yhdisteitä on 

verrattu infektiokontrolliin, jonka NO-pitoisuus on 100 %. * p<0,05 ja ** p<0,001.  
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Yhdiste A1 vähensi pitoisuudella 5 µM NO:n määrää 89,0 % ja alhaisemmalla 

pitoisuudella 100 %. Yhdiste A2 vähensi vastaavasti suuremmalla pitoisuudella 

typpioksidin määrää 43 % ja alhaisemmalla pitoisuudella 98,5 %.  

 

Atsitromysiini ja rifampisiini pitoisuuksilla 20 nM vähensivät myös typpioksidin määrää 

selvästi ja tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä. Atsitromysiini vähensi NO:n määrää 

92,5 % ja rifampisiini 77,5 %. JNK-kinaasi-inhibiittori (TCS JNK 60) vähensi 

typpioksidin määrää 46,5 %.  

 

Positiivisena kontrollina kokeessa käytettiin luteoliinia pitoisuuksilla 50, 10 ja 5 µM. 

Kaikilla pitoisuuksilla luteoliini vähensi NO:n määrää tilastollisesti merkitsevästi. 

Tulokset olivat konsentraatiosta riippuvaisia. Pitoisuudella 50 µM luteoliini vähensi 

typpioksidin määrää 97,0 %, pitoisuudella 10 µM 93,5 % ja pitoisuudella 5 µM 91 %.  

 

9.3.2 Schisandra chinensis -lignaanit 

 

Kuvassa 15 on esitetty Schisandra chinensis -lignaanien vaikutukset typpioksidin 

määrään infektoiduissa makrofageissa. Kaikki lignaanit vähensivät kummallakin 

pitoisuudella (50 ja 25 µM) NO:n määrää. 

 
Kuva 15. Schisandra chinensis -lignaanien (50 ja 25 µM), antibioottien ja kinaasi-

inhibiittorin (TCS JNK 60) vaikutus C. pneumoniae:n indusoimaan typpioksidin 

eritykseen RAW264.7-makrofageissa. Positiivisena kontrollina on käytetty luteoliinia 

(10 µM). Tulokset on esitetty prosentteina muodossa keskiarvo + SEM (n=2). Yhdisteitä 

on verrattu infektiokontrolliin, jonka NO-pitoisuus on 100 %. * p<0,05 ja ** p<0,001.  
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Schisandriini B ja C vähentävät NO:n määrää tilastollisesti merkitsevästi kummallakin 

pitoisuudella. Schisandriini B estää molemmilla pitoisuuksilla ja schisandriini C 

pitoisuudella 25 µM NO:n erityksen 100 %:sti. Suuremmalla pitoisuudella schisandriini 

C vähentää sitä 78 %. Schisandriini vähensi NO:n määrää tilastollisesti merkitsevästi vain 

pitoisuudella 25 µM vähentäen sitä 81 %. Pitoisuudella 50 µM schisandriini vähensi 

NO:n määrää 45 %, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

  

Atsitromysiini ja rifampisiini (20 nM) vähensivät NO:n määrää, mutta vain 

atsitromysiinin tulos oli tilastollisesti merkitsevä. Se vähensi NO:n määrää 92 % ja 

rifampisiini 69 %. Kinaasi-inhibiittori (TCS JNK 60) ei vähentänyt tässä kokeessa 

typpioksidin määrää lainkaan.  

 

9.3.3 TE-yhdisteet 

 

Kuvassa 16 on esitetty TE-yhdisteiden (10 µM) vaikutukset typpioksidin erittymiseen 

infektoiduissa makrofageissa. Siitä nähdään kaikkien muiden yhdisteiden vähentävän 

NO:n määrää lukuun ottamatta yhdistettä 1042. Yhdiste 993 vähensi NO:n määrää 21 %, 

mutta erittäin suuresta hajonnasta johtuen tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Yhdisteet 939, 941, 948, 949, 1028 ja 1039 vähensivät NO:n määrän 100 %:sti. 

Yhdisteistä 944 ja 987 edellinen vähensi NO:n määrää 96 % ja jälkimmäinen 83,5 %.  
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Kuva 16. TE-yhdisteiden (10 µM) vaikutus C. pneumoniae:n indusoimaan typpioksidin 

eritykseen RAW264.7-makrofageissa. Tulokset on esitetty prosentteina muodossa 

keskiarvo + SEM (n=2). Yhdisteitä on verrattu infektiokontrolliin, jonka NO-pitoisuus 

on 100 %. * p<0,05 ja ** p<0,001. 

 

9.3.4 Bentsimidatsoliyhdisteet 

 

Kuvasta 17 nähdään yhdisteiden LKF21 ja LKF31 vaikutukset typpioksidin eritykseen 

infektoiduissa makrofageissa. Molemmat yhdisteet vähensivät NO:n eritystä.  

 

Yhdiste LKF21 vähensi eritystä pitoisuudella 20 µM 15,3 %, pitoisuudella 10 µM 59,5 

%, pitoisuudella 5 µM 86 % ja pitoisuudella 1 µM 76,3 %. Suurimmalla pitoisuudella 

saatu tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä suuren hajonnan takia. Vastaavat tulokset 

yhdisteelle LKF31 olivat 74 %, 37 %, 47,8 % ja 76,3 %. Näistä pitoisuudella 10 µM ei 

syntynyt tilastollisesti merkitsevää tulosta. 

  

Atsitromysiini (20 nM) vähensi NO:n eritystä 31 %, mutta tulos ei ollut suuresta 

hajonnasta johtuen tilastollisesti merkitsevä. Positiivinen kontrolli luteoliini (10 µM) 

vähensi NO:n määrää tilastollisesti merkitsevästi 77,5 %.  
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Kuva 17. Bentsimidatsoliyhdisteiden (LKF21 ja LKF31) eri pitoisuuksien (20, 10, 5 ja 1 

µM) vaikutus C. pneumoniae:n indusoimaan typpioksidin eritykseen RAW264.7-

makrofageissa. Positiivisena kontrollina on käytetty luteoliinia (10 µM). Tulokset on 

esitetty prosentteina muodossa keskiarvo + SEM (n=4, (luteoliini n=2)). Yhdisteitä on 

verrattu infektiokontrolliin, jonka NO-pitoisuus on 100 %. * p<0,05 ja ** p<0,001. 

 

 

Menetelmän luotettavuus testattiin vertaamalla infektoimattoman kontrollin 

absorbanssiarvoja infektoituun kontrolliin. Arvoja verrattiin tilastollisesti t-testillä. Tämä 

pystyttiin tekemään vain bentsimidatoliyhdisteiden kohdalla, sillä muiden yhdisteiden 

kokeet tehtiin vain kerran eikä infektoimattoman ja infektoidun kontrollin 

absorbanssiarvoja ollut tarpeeksi tilastolliseen testiin. Bentsimidatsolien testin tulokset 

on esitetty liitteessä 4. Siitä käy ilmi, että infektoimattoman ja infektoidun arvojen välillä 

ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Se tulee ottaa huomioon tuloksia tarkasteltaessa.  

 

9.4. Tutkittavien yhdisteiden vaikutus typpioksidin vapautumiseen E. coli:n LPS:lla 

stimuloiduissa RAW264.7-makrofageissa 

 

Seuraavassa esitetään β2,2-aminohappojohdannaisten, Schidandra chinensis -lignaanien, 

TE-yhdisteiden ja bentsimidatsoliyhdisteiden vaikutukset E. coli:n LPS:lla stimuloitujen 

RAW264.7-makrofagien NO-eritykseen. Määrityksiä varten makrofagit käsiteltiin 

LPS:lla Materiaalit ja menetelmät -osiossa kuvatun mukaisesti. Koeolosuhteiden 

määrittämistä varten kokeiltiin LPS:n pitoisuutta 5 µg/ml ja 1 µg/ml. Koska molemmilla 
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pitoisuuksilla NO:n määrän havaittiin nousevan suunnilleen samalle tasolle, päätettiin 

kokeissa käyttää pitoisuutta 1 µg/ml.  Kaikissa kokeissa käytetty inkubointiaika oli 24 

tuntia laskettuna LPS:n lisäämisestä. β2,2-aminohappojohdannaisten ja Schisandra 

chinensis -lignaanien kohdalla testattiin myös näytteiden lisäämisajankohdan vaikutus 

tuloksiin. Näytteet on lisätty tuntia tai kaksi tuntia ennen LPS:a tai LPS:n kanssa samaan 

aikaan.  

 

Ennen tulosten käsittelyä menetelmän luotettavuus testattiin, jotta voidaan arvioida 

tulosten luotettavuutta ja menetelmän toimivuutta. Tämä tehtiin vertaamalla ei-

stimuloidun kontrollin absorbanssiarvoja LPS-stimuloituun kontrolliin. Arvoja verrattiin 

tilastollisesti t-testillä. Testin tulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 3.  

 

Saatujen tulosten perusteella lignaanien (100 µM pitoisuus) ja β2,2-

aminohappojohdannaisten ei-stimuloidun ja stimuloidun kontrollin välillä on 

tilastollisesti merkitsevä ero (p<0,001). Myös Schisandra chinensis -lignaaneilla (50 µM 

pitoisuus) ja TE-yhdisteillä (10 ja 5 µM) tehtyjä kokeita voidaan pitää luotettavina, sillä 

niidenkin kohdalla kontrollien välille syntyi tilastollisesti merkitsevä ero (p<0,05). 

Bentsimidatsoliyhdisteiden kohdalla tilastollisesti merkitsevää eroa ei syntynyt, mikä 

täytyy ottaa huomioon tulosten tarkastelussa. Kuitenkin tässäkin kokeessa syntyi ero ei-

stimuloidun ja stimuloidun kontrollin välille, joten tuloksia voidaan pitää suuntaa 

antavina.  

 

9.4.1 β2,2-aminohappojohdannaiset 

 

Kuvassa 18 esitetään β2,2-aminohappojohdannaisten vaikutus typpioksidin eritykseen. 

Molemmat yhdisteet vähensivät NO:n määrää kummallakin pitoisuudella (5 µM ja 2,5 

µM) tilastollisesti merkitsevästi. Yhdisteiden lisäämisajankohdat eivät vaikuttaneet 

merkittävästi tuloksiin. Yhdiste A1 5 µM pitoisuudella vähensi noin 7 % enemmän NO:n 

määrää, kun solut oli käsitelty näytteellä kaksi tuntia ennen LPS:n lisäämistä. 

Alhaisemmalla pitoisuudella eroa ei syntynyt. Yhdiste A2 pitoisuudella 2,5 µM 
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puolestaan vähensi NO:n määrää noin 11 % enemmän vastaavassa tilanteessa. 

Suuremmalla pitoisuudella eroa ei ollut käytännössä lainkaan havaittavissa.  

 

Yhdiste A1 vähensi pitoisuudella 5 µM NO:n määrää hieman enemmän kuin 

pitoisuudella 2,5 µM. Pitoisuudella 5 µM se vähensi NO:n määrää 50,3  % lisättynä ennen 

LPS:a ja 57,0 % lisättynä LPS:n kanssa samaan aikaan. Alhaisemmalla pitoisuudella A1 

vähensi NO:n määrää noin 37 % kummassakin tapauksessa. Suuremmalla pitoisuudella 

tulos oli erittäin merkitsevä (p<0,001), kun näyte lisättiin ennen LPS:a. Samaan aikaan 

lisättynä suurempi hajonta vaikutti tuloksen tilastolliseen merkitsevyyteen sitä hieman 

alentaen. Kuitenkin kaikki tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä (vähintään p<0,05). 

Yhdiste A2 vähensi NO:n määrää 5 µM pitoisuudella noin 93 % lisäämisajankohdasta 

riippumatta. Alhaisemmalla pitoisuudella A2 vähensi määrää 79,3 % lisättynä ennen 

LPS:a ja 68,8 % lisättynä samaan aikaan LPS:n kanssa. Kaikki tulokset olivat 

tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0,001). 

  

Positiivisena kontrollina käytettiin luteoliinia pitoisuuksilla 25 µM ja 10 µM. Luteoliini 

vähensi NO:n määrää molemmilla pitoisuuksilla ja tulokset olivat tilastollisesti erittäin 

merkitseviä (p<0,001). Pitoisuudella 25 µM luteoliini vähensi NO:n määrää 94,7 % ja 

pitoisuudella 10 µM 79,3 %.  
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Kuva 18. β2,2-aminohappojohdannaisten vaikutus NO-pitoisuuteen E. coli:n LPS:lla (1 

µg/ml) stimuloiduissa RAW264.7-makrofageissa. Yhdisteet on lisätty joko kaksi tuntia 

ennen LPS:a (merkintä 2h) tai LPS:n kanssa samaan aikaan (ei merkintää). Positiivisena 

kontrollina on käytetty luteoliinia (25 ja 10 µM). Tulokset on esitetty prosentteina 

muodossa keskiarvo + SEM (n=4). Yhdisteitä on verrattu LPS-kontrolliin, jonka NO-

pitoisuus on 100 %. * p<0,05 ja ** p<0,001.  

 

9.4.2 Schisandra chinensis -lignaanit 

 

Kuvassa 19 esitetään schisandriinin sekä schisandriini B ja C:n vaikutukset LPS-

stimuloituun NO-eritykseen pitoisuudella 100 µM ja vastaavasti kuvassa 20 esitetään 

samat tulokset pitoisuudella 50 µM. 

  

Kuvasta 19 nähdään kaikkien lignaanien vähentävän NO:n määrää pitoisuudella 100 µM 

ja tulokset ovat tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p<0,001). Schisandriini vähensi NO:n 

eritystä lignaaneista vähiten. Lisättynä kaksi tuntia ennen LPS:a se vähensi NO:n määrää 

24,75 % ja tunti ennen lisättynä 26,0 %. Samaan aikaan LPS:n kanssa lisättynä 

schisandriini vähensi NO:n määrää 22,5 %.  

 

Lignaaneista schisandriini B esti pitoisuudella 100 µM typpioksidin määrää parhaiten ja 

ero muihin liganeeneihin oli erittäin selvä (Kuva 19). Samaan aikaan LPS:n kanssa 

laitettuna tai tuntia ennen sitä schisandriini B vähensi NO:n määrää 100 %. Lisättynä 
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kaksi tuntia ennen LPS:a se esti typpioksidin erityksen myös lähes kokonaan, vähentäen 

sitä 91,75 %. 

 

Pitoisuudella 100 µM schisandriini C:llä oli keskiverto vaikutus NO-määriin. 

Schisandriini C vähensi NO:n määrää 40,25 % lisättynä kaksi tuntia ennen LPS:a, ja 

lisättynä tunti ennen LPS:a se vähensi NO:n määrää 46,5 %. Samaan aikaan LPS:n kanssa 

lisättynä se vähensi NO:n määrää 56,25 %.  

 

 

Kuva 19. Schisandra chinensis -lignaanien (100 µM) vaikutus NO-pitoisuuteen E. coli:n 

LPS:lla (1 µg/ml) stimuloiduissa RAW264.7-makrofageissa. Yhdisteet on lisätty joko 

kaksi tuntia tai tuntia ennen LPS:a (merkintä 2h ja 1 h) tai LPS:n kanssa samaan aikaan 

(ei merkintää). Positiivisena kontrollina on käytetty luteoliinia (50 µM)  Tulokset on 

esitetty prosentteina muodossa keskiarvo + SEM (n=4). Yhdisteitä on verrattu LPS-

kontrolliin, jonka NO-pitoisuus on 100 %. ** p<0,001.  

 

Kuvassa 20 esitetään lignaanien vaikutus NO-määrään pitoisuudella 50 µM. Kuvasta 

nähdään, että edellisen kokeen tapaan schisandriini estää typpioksidin erittymistä vähiten 

ja schisandriini B eniten. Schisandriini C jää näiden kahden väliin. 

 

Schisandriini esti typpioksidin eritystä 50 µM pitoisuudella 13 %, kun solut oli käsitelty 

yhdisteellä tuntia ennen LPS:n lisäämistä, ja 11 % lisättynä LPS:n kanssa samaan aikaan. 

Jälkimmäinen tulos ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä suuremman hajonnan 
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takia. Solujen käsittely schisandriinilla kaksi tuntia ennen LPS:n lisäämistä ei vähentänyt 

NO:n määrää juuri lainkaan, vain 1,75 % eikä se ollut tilastollisesti merkitsevä tulos. 

  

Schidandriini B vähensi alhaisemmallakin pitoisuudella NO:n määrää huomattavasti. Se 

esti typpioksidin eritystä, kun solut oli käsitelty yhdisteellä kaksi tuntia ennen LPS:n 

lisäämistä 91,2 %, ja 88,7 % lisättynä tunti ennen LPS:a. Samaan aikaan LPS:n kanssa 

lisättynä schisandriini B vähensi NO:n määrää eniten, 98 %. Kaikki tulokset olivat 

tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0,001). 

Schisandriini C vähensi myös 50 µM pitoisuudella typpioksidin määrää. Solujen käsittely 

yhdisteellä kaksi tuntia ennen LPS:n lisäämistä vähensi NO:n määrää 29,3 %. 

Schisandriini C:n lisääminen tunti ennen LPS:a vähensi typpioksidin eritystä 37,8 % ja 

LPS:n kanssa samaan aikaan lisättynä se vähensi NO:n määrää 36,5 %. Tulokset olivat 

tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0,001). 

 

Luteoliinia käytettiin kokeissa positiivisena kontrollina.. Kuvassa 19 näkyy luteoliinin 

vaikutukset NO-eritykseen pitoisuudella 50 µM ja kuvassa 20 pitoisuudella 10 µM. 50 

µM pitoisuudella luteoliini vähensi NO:n määrän täysin, mutta RAW264.7-makrofageilla 

tehdyillä elinvoimaisuuskokeilla se myös vähensi solujen elinvoimaisuuden lähes 

kokonaan tällä pitoisuudella (Taulukko 8). Pitoisuudella 10 µM luteoliini vähensi NO:n 

määrää 66,5 % ilman merkittäviä ongelmia elinvoimaisuuden kanssa. Näiden tulosten 

perusteella muissa NO-määrityksissä luteoliinia käytettiin 5-25 µM pitoisuuksina. 
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Kuva 19. Schisandra chinensis -lignaanien (50 µM) vaikutus NO-pitoisuuteen E. coli:n 

LPS:lla (1 µg/ml) stimuloiduissa RAW264.7-makrofageissa. Yhdisteet on lisätty joko 

kaksi tuntia tai tuntia ennen LPS:a (merkintä 2h ja 1 h) tai LPS:n kanssa samaan aikaan 

(ei merkintää). Positiivisena kontrollina on käytetty luteoliinia (10 µM) Tulokset on 

esitetty prosentteina muodossa keskiarvo + SEM (n=4). Yhdisteitä on verrattu LPS-

kontrolliin, jonka NO-pitoisuus on 100 %. ** p<0,001. 
 

 

9.4.3 TE-yhdisteet  

 

TE-yhdisteiden vaikutukset LPS-stimuloituun typpioksidin eritykseen testattiin 10 µM ja 

5 µM pitoisuuksilla. Muutama yhdisteistä osoittautui 10 µM pitoisuudella makrofagien 

elinvoimaisuutta heikentäviksi elinvoimaisuuskokeissa (Taulukko 8), joten vaikutukset 

typpioksidiin oli perusteltua testata myös alhaisemmalla pitoisuudella. Tulokset on 

esitetty kuvissa 21 (10 µM) ja 22 (5 µM).  
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Kuva 21. TE-yhdisteiden (10 µM) vaikutus NO-pitoisuuteen E. coli:n LPS:lla (1 µg/ml) 

stimuloiduissa RAW264.7-makrofageissa. Tulokset on esitetty prosentteina muodossa 

keskiarvo + SEM (n=4). Yhdisteitä on verrattu LPS-kontrolliin, jonka NO-pitoisuus on 

100 %. * p<0,05 ja ** p<0,001. 

 

 

Kuvasta 21 nähdään kahdeksan TE-yhdisteen (10 µM) vähentävän E. coli:n LPS:lla 

stimuloitua typpioksidin eritystä makrofageissa. Yhdisteillä 987 ja 993 ei ollut siihen 

vaikutusta. Eniten NO:n määrää vähensivät yhdisteet 948 ja 949. Edellinen vähensi sitä 

97,9 % ja jälkimmäinen 99,6 %. Myös yhdisteillä 941, 944 ja 1039 havaittiin selvä 

vaikutus NO:n määrään. 941 vähensi sitä 93 %, 944 73,5 % ja 1039 81 %. Yhdisteet 939, 

1028 ja 1042 vähensivät NO:n määrää 46,3 %, 31 % ja 20,8 %. 

 

Kuvasta 22 nähdään, että myös pitoisuudella 5 µM TE-yhdisteet vähensivät typpioksidin 

määrää, osa jopa paremmin kuin 10 µM pitoisuudella. Tässä myös yhdisteet 987 ja 993 

vähensivät sitä tilastollisesti merkitsevästi. Yhdiste 987 vähensi NO:n määrää 20,8 % ja 

yhdiste 993 9,8 %. Yhdisteiden 941, 944, 948 ja 949 tulokset olivat lähes samat kuin 

suuremmallakin pitoisuudella. 941 vähensi NO:n määrää 90,1 %, 944 81 %, 948 97,5 % 

ja 949 100 %. Yhdisteet 1028, 1039 ja 1042 vähensivät NO:n määrää keskenään 

suunnilleen saman verran. 1028 vähensi sitä 38,5 %, 1039 33,5 % ja 1042 34,3 %. 
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Kuva 22. TE-yhdisteiden (5µM) vaikutus NO-pitoisuuteen E. coli:n LPS:lla (1 µg/ml) 

stimuloiduissa RAW264.7-makrofageissa. Tulokset on esitetty prosentteina muodossa 

keskiarvo + SEM (n=4). Yhdisteitä on verrattu LPS-kontrolliin, jonka NO-pitoisuus on 

100 %. * p<0,05 ja ** p<0,001. 

 

 

9.4.4 Bentsimidatsoliyhdisteet  

 

Kuvasta 23 nähdään molempien bentsimidatsoliyhdisteiden vähentävän E. coli:n LPS:lla 

stimuloitua typpioksidin eritystä kaikilla testatuilla pitoisuuksilla.  Parhaiten sitä vähensi 

yhdiste LKF31 pitoisuudella 20 µM. LKF31-yhdisteellä oli havaittavissa 

konsentraatiosta riippuvainen NO:n esto. Pitoisuudella 20 µM se vähensi typpioksidin 

määrää 48,5 %, pitoisuudella 10 µM 29,3 %, pitoisuudella 5 µM 13 % ja pitoisuudella 1 

µM 6,8 %. Kaikki tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä. 

 

Yhdiste LKF21 vähensi myös typpioksidin määrää, mutta sen kohdalla eri 

konsentraatioilla ei ollut tuloksiin merkittävää vaikutusta. Pitoisuudella 20 µM LKF21 

vähensi NO:n määrää 19,5 % ja pitoisuudella 5 µM lähes saman verran, 20,3 %. 

Pitoisuuksilla 10 µM ja 1 µM LKF21 vaikutti hieman vähemmän NO:n määrään 

vähentäen sitä 10 µM pitoisuudella 9,5 % ja 1 µM pitoisuudella 14 %.  

 

Positiivisena kontrollina käytettiin luteoliinia 10 µM ja 5 µM pitoisuuksilla. Suuremmalla 

pitoisuudella se vähensi typpioksidin määrää 69,0 % ja pienemmällä pitoisuudella 54,3 
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%. Luteoliinin vaikutus pitoisuudella 5 µM testattiin tässä ensimmäisen kerran. Sekin oli 

jo riittävä pitoisuus typpioksidin määrän vähentämiseksi selvästi.  

 

 
Kuva 23. Bentsimidatsoliyhdisteiden (LKF21 ja LKF31) eri pitoisuuksien (20, 10, 5 ja 1 

µM) vaikutus NO-pitoisuuteen E. coli:n LPS:lla (1 µg/ml) stimuloiduissa RAW264.7-

makrofageissa. Positiivisena kontrollina on käytetty luteoliinia (10 ja 5 µM). Tulokset on 

esitetty prosentteina muodossa keskiarvo + SEM (n=4). Yhdisteitä on verrattu LPS-

kontrolliin, jonka NO-pitoisuus on 100 %. * p<0,05 ja ** p<0,001. 
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10    POHDINTA 

 

Tehdyistä kokeista ja tuloksista saatiin paljon uutta tietoa tutkittujen yhdisteiden 

vaikutuksista eri solutyyppien sytokiinien ja viestiaineena toimivan typpioksidin 

eritykseen. Samalla myös todennettiin lukuisissa muissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja 

C. pneumoniae:n vaikutuksista sytokiinien indusointiin. Toisaalta osa saaduista tuloksista 

taisteli näitä yleisesti tehtyjä havaintoja vastaan, joten on syytä tarkastella ja pohtia tähän 

vaikuttaneita tekijöitä. C. pneumoniae:n sytokiinien indusoinnin vaikutusmekanismeista 

saatiin myös viitteitä. Vertailemalla saatuja tuloksia keskenään sekä muissa tutkimuksissa 

saatuihin tuloksiin ja havaintoihin voidaan tehdä päätelmiä ja johtopäätöksiä tutkittujen 

yhdisteiden antiklamydiaalisista ja anti-inflammatorisista ominaisuuksista ja ohjata 

jatkotutkimusta mielekkääseen ja järkevään suuntaan. 

    

Sytokiinitutkimuksissa VEGF:n erityksestä C. pneumoniae -infektion indusoimana 

saatiin selkeitä tuloksia ja tutkitut kolme yhdisteryhmää, β2,2-aminohappojohdannaiset, 

Schisandra chinensis -lignaanit sekä TE-yhdisteet, osoittivat mielenkiintoisia vaikutuksia 

VEGF:n eritykseen. 

  

β2,2-aminohappojohdannaiset A1 ja A2 vähensivät VEGF-eritystä tilastollisesti 

merkitsevästi lukuun ottamatta A1-yhdistettä, joka ei vähentänyt VEGF:n määrää 

pienemmällä pitoisuudella tilastollisesti merkitsevästi. Kyseisten yhdisteiden on todettu 

estävän klamydian lisääntymistä (Hanski ym. käsikirjoitus). Yhdisteen A2 on osoitettu 

vähentävän klamydia-inkluusioita 100 % ja yhdisteen A1 (5 µM) yli 95 %. VEGF-

pitoisuuden vähentyminen johtuu todennäköisesti suoraan yhdisteiden klamydiaa 

inhiboivasta vaikutuksesta. Pitoisuudella 5 µM A2 vähensi kuitenkin VEGF:n määrää 

jopa alle ei-infektoidun kontrollin. Koska kyseisillä β2,2-aminohappojohdannaisilla ei 

ole solujen elinvoimaisuuden kanssa ongelmia, voidaan pohtia A2-yhdisteen 

mahdollisesti estävän suoraan VEGF:n eritystä klamydian inhiboinnin lisäksi. 

Mahdollinen mekanismi voi olla MAPK-signaalireitin inhibitio, kuten kinaasi-

inhibiittoreilla. On kuitenkin huomioitava, että β2,2-aminohappojohdannaisten vaikutus 

solujen elinvoimaisuuteen on tutkittu vain HL-soluilla (Hanski ym. käsikirjoitus) sekä 



89 

 

RAW264.7-makrofageilla tässä työssä. BEAS-2B-solujen voidaan kuitenkin olettaa 

reagoivan samalla tavalla kuin muutkin epiteelisolut. 

C. pneumoniae:n indusoiman VEGF-erityksen on havaittu ainakin osittain johtuvan p38-

kinaasin aktivaatiosta (Kim ym. 2009). Tämän takia p38-MAPK-signaalireittiin 

vaikuttavien kinaasi-inhibiittoreiden vaikutusta VEGF:n eritykseen päätettiin tutkia β2,2-

aminohappojohdannaisten lisäksi. Kaikki kolme testattua inhibiittoria vähensivät 

VEGF:n määrää tilastollisesti merkitsevästi. Eniten eritystä vähensi SB202190, joka on 

selektiivinen p38-MAPK-kinaasin inhibiittori. Tulokset tukevat havaintoa, että C. 

pneumoniae:n indusoima VEGF-eritys on MAPK-välitteistä. 

 

Sekä atsitromysiini että rifampisiini estävät C. pneumoniae:n lisääntymistä in vitro 

epiteelisoluissa (Blasi ym. 2009). Molemmat antibiootit vähensivät VEGF:n määrää, ja 

näistä rifampisiinin tulos oli tilastollisesti merkitsevä. VEGF:n määrän vähentyminen 

infektoiduissa soluissa johtuu todennäköisesti antibioottien bakteerin lisääntymistä 

estävästä vaikutuksesta. 

 

Atsitromysiinin on havaittu vähentävän VEGF:n erittymistä in vitro 

keuhkoepiteelisoluissa, jotka altistettiin tupakansavulle (Yang ym. 2015). Tästä voidaan 

päätellä atsitromysiinin vähentävän erilaisten stressistimulusten, patogeenin tai 

tupakansavun, indusoimaa VEGF-eritystä. Toisaalta tupakansavun on osoitettu 

vähentävän VEGF:n eritystä COPD:n rottamallissa, minkä katsotaan olevan haitallista 

keuhkojen normaalille toiminnalle, ja atsitromysiinin lisäävän tätä VEGF-eritystä 

vähentäen keuhkojen tulehdustilaa (Wan ym. 2015). Näin ollen ei ole yksinkertaista 

määritellä VEGF:n optimaalista pitoisuutta keuhkoepiteelin ja koko keuhkojen toiminnan 

kannalta, mutta tässä tutkielmassa saatujen tulosten perusteella C. pneumoniae -bakteeri 

indusoi solujen VEGF-eritystä ja atsitromysiini vähentää sitä. Atsitromysiinin on havaittu 

myös vähentävän VEGF:n vapautumista in vitro hengitysteiden sileälihaksista MAPK-

signaalireitin välityksellä (Willems-Widyastuti ym. 2013). Vastaavaa havaintoa ei 

pystytä tekemään saatujen tulosten perusteella, sillä atsitromysiinin vaikutusta 

infektoimattomien solujen VEGF-eritykseen ei tutkittu. 
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β2,2-aminohappojohdannaisilla, kinaasi-inhibiittoreilla ja antibiooteilla saatuja tuloksia 

voidaan pitää erittäin luotettavina. Kokeet suoritettiin kolme kertaa eri aikoina ja tulosten 

laskemiseen on käytetty kuutta arvoa jokaisen yhdisteen kohdalla. Lisäksi tilastollinen 

analyysi osoitti infektoimattoman ja infektoidun kontrollin välillä olevan tilastollisesti 

erittäin merkitsevä ero (p<0,001), mikä osoittaa menetelmän toimimisen ja mahdollistaa 

yhdisteillä saatujen tuloksien pitämisen luotettavina. 

  

Schisandra chinensis -kasvista eristettyjen lignaanien vaikutus VEGF-eritykseen vaihteli. 

Schisandriini ja schisandriini B eivät vähentäneet C. pneumoniae:n indusoimaa VEGF-

eritystä, vaan pitoisuudet pysyivät hieman korkeammalla kuin infektiokontrolli VEGF-

pitoisuus.  Schisandriini C puolestaan vähensi VEGF:n määrää sekä 50 µM- että 25 µM-

pitoisuudella, mutta VEGF:n määrän vähentyminen ei ollut kummassakaan tapauksessa 

tilastollisesti merkitsevää. 

 

Vaikka erot infektiokontrolliin olivat pieniä eivätkä tulokset olleet tilastollisesti 

merkitseviä, voidaan tuloksia pitää kuitenkin suuntaa antavina pohdittaessa eri lignaanien 

kykyä estää C. pneumoniae -infektiota. Kaikkien tutkittujen lignaanien on havaittu 

estävän klamydiainfektioita ja vähentävän infektiivisten bakteerien lisääntymistä 

epiteelisoluissa in vitro (Hakala ym. 2015). Schisandriini B ja C ovat osoittautuneet näistä 

lignaaneista parhaimmiksi klamydiaa estäviksi yhdisteiksi mitattuna inkluusioiden 

inhiboinnilla ja infektiivisten EB-partikkelien vähentämisellä, joita, molemmat lignaanit 

estävät lähes 100 prosenttisesti. Kuvan 11 VEGF-tulokset osoittavat schisandriini C:n 

estävän myös C. pneumoniae:n indusoimaa VEGF-eritystä. Vaikutusmekanismi tässä on 

todennäköisesti C. pneumoniae -infektion inhibointi. Miksi sitten schisandriini ja etenkin 

schisandriini B eivät vähentäneet VEGF-eritystä, vaikka niidenkin on havaittu estävän C. 

pneumoniae -infektiota? 

 

Lignaanikokeessa infektion indusoima pitoisuus on yli puolet alhaisempi kuin β2,2-

aminohappojohdannaisilla tehdyillä kokeilla, vaikka koeolosuhteet ovat täysin samat. 

Tämä vaihtelu saattaa johtua normaalista isäntä- ja bakteerisolujen biologisesta 

vaihtelusta sekä sattumanvaraisesta vaihtelusta. Infektio on saattanut jäädä tässä 

heikommaksi kuin edellisessä kokeessa. Kuitenkin infektoimattoman kontrollin ja 
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infektiokontrollin välillä on tilastollinen ero, joten systeemiä voidaan pitää toimivana eikä 

sen pitäisi vaikuttaa schisandriinin ja schisandriini B:n heikkoihin tuloksiin. Sen sijaan 

schisandriini B:n tuloksissa on havaittavissa hyvin suuret hajonnat (Kuva 11). Tämä 

kertoo siitä, että jotkut replikaateista ovat epäonnistuneet esimerkiksi solujen vähäisen 

määrän, huonon hyvinvoinnin tai yhdisteen pipentointivirheen takia. Näin ollen ei ole 

poisluettua, etteikö schisandriini B tosiasiassa vähentäisi VEGF:n määrää. Tämän 

selvittämiseksi tulisi tehdä uusia toistokokeita. 

  

Antibiootit vähensivät Schisandra chinensis -lignaanikokeessa VEGF:n määrää, mutta 

eivät tilastollisesti merkitsevästi. Lignaani-kokeessa rifampisiinin antama VEGF-

pitoisuus on lähes sama kuin β2,2-aminohappojohdannaisilla tehdyssä kokeessa, noin 250 

pg/ml. Koska lignaani-kokeen infektoidun kontrollin VEGF-pitoisuus on selvästi 

alhaisempi kuin β2,2-aminohappojohdannaisilla tehdyillä kokeilla, saattaa infektio olla 

ollut normaalia heikompi juuri infektiokontrollissa ja sen takia rifampisiinin ja 

infektiokontrollin välillä ei näytä olevan tilastollisesti merkitsevää eroa. Yhteenvetona 

näistä kahdesta VEGF-kokeesta voidaan sanoa rifampisiinin estävän tehokkaammin C. 

pneumoniae -infektion indusoimaa VEGF-eritystä kuin atsitromysiini. Rifampisiini on 

myös tehokkaampi lääke C. pneumoniae -infektion hoidossa kuin atsitromysiini (Blasi 

ym. 2009). Tällä voidaan perustella rifampisiinin suurempaa vaikutusta VEGF-

eritykseen. 

 

N-asetyylikysteiini esti VEGF-eritystä ja ero infektoituun kontrolliin oli tilastollisesti 

merkitsevä. Saadut tulokset vastaavat muissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja. N-

asetyylikysteiinin on aikaisemmin osoitettu vähentävän C. pneumoniae:n indusoimaa 

VEGF:n eritystä BEAS-2B-soluissa vähentämällä p38-kinaasin fosforyloitunutta muotoa 

ja sitä seurannutta VEGF:n mRNAN ekspressiota (Kim ym. 2009). N-asetyylikysteiinin 

antioksidanttinen vaikutus voi siten olla hyödyllinen pitkittyneissä klamydian 

aiheuttamissa hengitystieinfektioissa ja astmassa sen vähentäessä VEGF:n 

muodostumista ja siitä johtuvaa haitallista hengitysteiden uudelleenmuokkaantumista. 

  

TE-yhdisteistä seitsemän yhdistettä vähensi VEGF-eritystä verrattuna infektiokontrolliin, 

mutta vain neljä näistä tuloksista olivat tilastollisesti merkitseviä. Yhdisteet 941 ja 944 
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vähensivät VEGF-erityksen käytännössä täysin ja yhdisteet 948 ja 949 nekin 

merkittävästi. Myös yhdiste 1042 vähensi selkeästi VEGF:n määrää, mutta ei kuitenkaan 

tilastollisesti merkitsevästi. 

 

TE-yhdisteiden kohdalla levyjä inkuboitiin 72 tuntia, kun taas β2,2-

aminohappojohdannaisten ja Schisandra chinensis -lignaanien tapauksessa inkubointi oli 

vain 24 tuntia. Tämä saattoi vaikuttaa erittyvän VEGF:n määrään, joka oli 72 tunnin 

inkuboinnilla, mutta muuten samoilla olosuhteilla, kaikkein suurin, noin 720 pg/ml. 

Pitkässä inkuboinnissa myös infektoimattoman kontrollin VEGF-pitoisuus nousi 

suuremmaksi. Tämä voi johtua siitä, että soluilla on enemmän aikaa erittää sytokiinia tai 

siitä, että pitkä aika kuoppalevyn pohjalla saa soluissa aikaan stressivasteita ja sytokiinien 

eritystä. Asian selvittämiseksi olisi hyvä tehdä lisätutkimuksia eri inkubaatioajoilla. 

 

TE-yhdisteillä saatuja tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon yhdisteiden vaikutus 

BEAS-2B-soluihin. Elinvoimaisuuskokeissa RAW264.7-makrofageilla tehdyissä 

kokeissa yhdisteiden 941, 948 ja 949 havaittiin vähentävän makrofagien elinvoimaisuutta 

huomattavasti. Tämä tulisi tutkia myös BEAS-2B-epiteelisoluilla, jotta selvitetään, 

johtuuko erittäin pieni VEGF-pitoisuus klamydian tehokkaasta estosta vai solujen 

heikentymisestä tai kuolemisesta. Mahdollinen lääkekandidaatti ei voi olla sytotoksinen, 

sillä se yleensä hylätään heti lääkekehityksen alussa. Toisaalta vähän huonompia 

vaihtoehtoja voidaan muokata, jos yhdiste muuten vaikuttaa potentiaaliselta. 

  

Tulosten tarkastelussa ja niiden luotettavuutta pohdittaessa tulee ottaa huomioon myös 

se, ettei infektoimattoman ja infektoidun kontrollin välille saatu tilastollisesti merkitsevää 

eroa. Lisäksi yhdisteillä, jotka eivät vähentäneet VEGF:n määrää, nähdään melko suuret 

hajonnat. Näin ollen tuloksia voidaan käyttää vain suuntaa antavina, mutta kokeita tulisi 

toistaa vielä useampia kertoja, jotta nähtäisiin aukottomasti TE-yhdisteiden vaikutukset 

VEGF-pitoisuuteen.  

 

E. coli:n LPS:n havaittiin myös stimuloivan VEGF:n eritystä kaikissa tehdyissä kokeissa, 

tosin paljon vähemmän kuin C. pneumoniae. Koska molemmat bakteerit ovat gram-

negatiivisia patogeeneja, on mahdollista, että niiden lipopolysakkarideissa on yhteisiä 
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rakenteita, jotka ovat osallisina VEGF:n erityksen stimuloinnissa epiteelisoluissa. Saadut 

tulokset tukevat muissa sytokiinitutkimuksissa saatuja havaintoja, joiden mukaan C. 

pneumoniae:n LPS saa aikaan signaalireittien käynnistymisen ja sytokiinien erityksen. 

Toisaalta on havaittu myös muiden kuin LPS:n komponenttien indusoivan sytokiinien 

eritystä C. pneumoniae -infektoiduissa soluissa (Netea ym. 2002). Näin ollen saatujen 

tulosten perusteella voidaan esittää hypoteesi, että C. pneumoniae indusoi 

lipopolysakkaridin sekä jonkun muun mekanismin välityksellä VEGF-eritystä tutkituissa 

BEAS-2B-soluissa. Tarkemmat sytokiinin indusoinnin mekanismit tulisi selvittää 

lisätutkimuksilla. 

 

Interleukiineilla tehdyt kokeet eivät onnistuneet toivotun lailla. Eri solutyyppien on 

havaittu erittävän selvästi tutkittuja interleukiineja (IL-8, IL-10 ja IL-12) vasteena C. 

pneumoniae -infektioon (Yang ym. 2003; Mamata ym. 2006; Carratelli ym. 2007), mutta 

tehdyissä kokeissa ei saatu käytännössä ollenkaan infektoituja soluja erittämään kyseisiä 

interleukiineja. Seuraavassa käsitellään käytettyjä menetelmiä ja olosuhteita, joilla 

interleukiinien eritys yritettiin saada nousuun sekä esitellään mahdollisia syitä ja 

ratkaisuja ilmaantuneisiin ongelmiin. 

  

HL-solut olivat ensimmäinen testattu solutyyppi. Koska joissain tapauksissa 

sentrifugoinnin aiheuttaman stressivasteen on arveltu lisäävän sytokiinien eritystä (Yang 

ym. 2002), testattiin sentrifugoinnin vaikutusta interleukiinien eritykseen jättämällä 

osasta kokeista sentrifugointi pois. Lisäksi tutkittavia yhdisteitä lisättiin mediumiin sekä 

klamydian kanssa samaan aikaan että vasta infektoinnin jälkeen. Sentrifugoinnilla eikä 

yhdisteiden lisäämisajankohdalla ollut vaikutuksia tuloksiin. C. pneumoniae kykeni 

infektoimaan HL-soluja tehokkaasti, mikä todennettiin immunofluoresenssi-värjäyksellä, 

jossa näkyivät HL-solujen infektiolle tyypilliset isot pyöreät inkluusiot (Kuva 13) 

Infektion onnistumisesta huolimatta IL-8-eritys ei noussut missään vaiheessa 

infektiokontrollissa ei-infektoitua kontrollia suuremmaksi. Tutkitut yhdisteetkään eivät 

antaneet huomion arvoisia tuloksia, vaan IL-8-pitoisuudet pyörivät ei-infektoidun 

kontrollin kanssa samassa tasossa. Koska tehdyissä kokeissa lopputulos oli lähes 

samanlainen, arveltiin HL-solujen olevan huonoja erittämään kyseistä sytokiinia johtuen 

mahdollisesti niiden matalasta erilaistumisasteesta. 



94 

 

Koska HL-solut eivät antaneet toivottuja vasteita, tutkittiin IL-8:n eritys 

erilaistuneimmissa BEAS-2B-soluissa. Lukuisissa muissa tutkimuksissa interleukiinin 

erityksen on havaittu selvästi nousevan kyseisessä solutyypeissä C. pneumoniae:n 

indusoimana (Jahn ym. 2000; Carratelli ym. 2007). Näin ei kuitenkaan tapahtunut 

kummankaan testatun solutyypin kanssa. IL-8-pitoisuus kyllä nousi BEAS-2B-soluilla 

noin 300 pg/ml suuremmaksi kuin HL-soluilla, mutta minkäänlaisia havaintoja C. 

pneumoniae:n indusoimasta erityksestä ei pystytty tekemään, sillä infektoimaton 

kontrolli antoi lähes samoja tuloksia tai jopa suurempia. LPS-stimulaatiolla ei saatu IL-

8-eritystä nousemaan myöskään merkittävästi korkeammalle. Syntyneiden IL-8-

pitoisuuksien katsottiin olevan solujen peruseritystä tai taustaa. BEAS-2B-soluja ei voitu 

värjätä ja tarkastaa mikroskoopilla infektion varmistamiseksi, sillä ne eivät pysty 

kasvamaan peitinlaseilla. Infektio oli kuitenkin tulosten perusteella onnistunut VEGF-

kokeissa, joten sitä voidaan pitää todisteena klamydian kyvystä infektoida kyseiset solut. 

Yksi vaihtoehto infektion varmentamiseksi olisi ollut klamydian mRNA:han perustuvat 

menetelmät, mutta niitä ei ole tässä käytetty.  

 

Interleukiini 10:n ja 12:n eritys päätettiin artikkeleissa havaittujen tulosten perusteella 

tutkia THP-monosyyteissä ja -makrofageissa sekä RAW264.7-makrofageissa. Myös 

näiden solujen kohdalla kokeiltiin eri olosuhteita muuttamalla esimerkiksi solujen 

määrää, inkuboinnin pituutta, sentrifugoinnin voimakkuutta sekä infektion MOI:ta, joka 

vaihteli viidestä kahteenkymmeneen. Eri klamydiakantojen kyky indusoida sytokiinien 

eritystä voi vaihdella (Molestina ym. 1998). Siksi IL-10 ka IL-12-eritys testattiin sekä 

CV6- että K7-kannalla, mutta kumpikaan niistä ei aikaansaanut odotettua vastetta. Jotta 

voitiin varmistua, että solut olivat ylipäätään infektoituneet, THP-1-makrofagit värjättiin 

klamydia-vasta-aineella HL-solujen tapaan. Värjäyksestä kävi ilmi C. pneumoniae:n 

infektoineen THP-makrofagit onnistuneesti. C. pneumoniae -infektio muuttuu 

makrofageissa spontaanisti persistentiksi (Hogan ym. 2004), minkä voi havaita kuvan 

inkluusioiden pienemmästä koosta ja hieman epämääräisestä muodosta sekä sironneesta 

fluoresenssista. Värjäyksellä osoitettiin myös infektio RAW264.7-makrofageissa. THP-

1 monosyyteistä erilaistettujen makrofagien tapaan näissäkin soluissa infektio on 

todennäköisesti persistentissä muodossa ja siksi se ei näytä niin voimakkaalta, vaan 

inkluusiot ovat ”hajonneen” näköisiä. IL-10:n ja IL-12:n tulokset olivat vielä huonommat 
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kuin IL-8:n tapauksessa. C. pneumoniae ei indusoinut näiden interleukiinien eritystä 

missään testatuista soluista, mutta toisaalta myöskään ei-infektoiduissa kontrolleissa ei 

havaittu mitään eritystä. THP-1-monosyyttikokeessa CV6 kannalla (MOI 10) IL-12:n 

pitoisuus nousi infektiokontrollissa noin 89 % suuremmaksi kuin infektoimattoman 

kontrollin, mutta hajonnan ollessa todella suuri ja pitoisuuden jäädessä kuitenkin hyvin 

pieneksi ei sitä voida pitää merkittävänä tuloksena. Vastaavasti THP-1-monosyyteillä 

K7-kannalla saatuja näennäisiä eroja infektio- ja ei-infektiokontrollin välillä ei voida 

pitää merkittävänä tuloksena. 

  

Tehdyissä kokeissa C. pneumoniae ei siis indusoinut solujen interleukiinien tuotantoa. 

Tämä saattaa johtua yksinkertaisesti käytettyjen klamydiakantojen 

kykenemättömyydestä kyseisten interleukiinien indusointiin tai käytettyjen solujen 

heikosta interleukiinien erityksestä. Kolmas vaihtoehto on interleukiinien detektoinnin 

epäonnistuminen. 

   

Vaikka klamydiakantojen eroavaisuudet voivat vaikuttaa sytokiinien eritykseen, on 

melko epätodennäköistä, että tulosten puuttuminen johtuisi siitä. Lukuisissa aikaisemmin 

esitellyissä tutkimuksissa C. pneumoniae:n on havaittu indusoivan IL-8:n, IL-10:n ja IL-

12:n eritystä. Vastaavanlaisia tuloksia on saatu myös aikaisemmin täysin samoilla 

bakteerikannoilla ja soluilla samassa laboratoriossa (ei julkaistu). Infektion 

epäonnistuminen voisi selittää interleukiinien erityksen puuttumisen, mutta 

immunofluoresenssi-värjäysten tulokset puhuvat sitä vastaan. Toisaalta voidaan pohtia, 

onko infektion aste ollut tarpeeksi voimakas ja riittävä interleukiinien erityksen 

indusoimiseksi. RAW264.7-makrofagien infektion ja ei-infektoidun kontrollin välillä ei 

immunofluoresenssivärjäyksessä näkynyt yhtä selvää eroa kuin muiden solujen kohdalla 

Tämä tosin voi johtua edellä mainitusta infektion persistentistä luonteesta. Persistentissä 

infektiossa klamydia lymyää makrofagien sisällä ja yrittää olla mahdollisimman 

huomaamaton (Schoborg 2011). Tällöin ei ole ehkä tarkoituksen mukaista indusoida 

isäntäsolua erittämään runsaasti sytokiineja ja aktivoimaan näin immuunipuolustusta. C. 

pneumoniae:n on toisaalta osoitettu indusoivan IL-10 eritystä, joka estää isäntäsolun 

apoptoosin ja mahdollistaa näin bakteerin säilymisen solun sisällä persistenttinä piilossa 

(Caspar-Bauguil ym. 2000; Mamata ym. 2006). Tehdyissä kokeissa solujen 
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infektoitumisen tehostamiseksi kokeiltiin jopa 20-kertaisia bakteerimääriä verrattuna 

solumäärään eikä siltikään interleukiineja havaittu. 

  

Toinen mahdollinen syy kokeiden epäonnistumiseen voi olla käytetyissä soluissa. Solut 

ovat biologista materiaalia, joten jo pelkästään normaali biologinen vaihtelu voi vaikuttaa 

tuloksiin. Solujen kasvu, hyvinvointi ja määrä vaihtelevat väistämättä jokaisessa testissä 

jonkun verran. Solujen jakokertojen lukumäärän (passage) kasvu saattaa myös vaikuttaa 

niiden käyttäytymiseen ja sytokiinien eritykseen (Molestina ym. 1999). Solut tarkastettiin 

mikroskoopilla aina ennen infektion aloittamista mahdollisten kontaminaatioiden varalta, 

mutta kontaminaatiot, joita ei ole havaittu, tai muut poikkeavuudet voivat olla yksi syy 

epäonnistuneisiin tuloksiin. Solujen käyttökelpoisuudesta ja kyvystä erittää 

interleukiineja kertoo kuitenkin se, että LPS:lla interleukiinien eritystä saatiin kuitenkin 

stimuloitua jonkun verran ja erot olivat lähes kaikissa koeolosuhteissa selviä 

klamydiakontrolliin ja infektoimattomaan kontrolliin. 

  

Kolmas vaihtoehto interleukiinien erityksen puuttumiselle voi olla niiden detektoinnin 

epäonnistuminen. ELISA-määritys on erittäin monivaiheinen prosessi ja jokainen vaihe 

lisää virheiden mahdollisuuksia sekä vaihtelua määrityksessä ja tuloksissa. Lukuisten eri 

reagenssien tarve sekä yleisesti laboratoriokäyttäytyminen, kuten pipetointi, 

punnitseminen ja laimennukset, voivat lisätä virheiden määrää. Tehdyt kokeet ja ELISA-

määritykset toistettiin kuitenkin useita kertoja ja standardisuorista pystyttiin tarkastamaan 

menetelmän toimiminen, joten itse ELISA-määrityksessä ei oletettavasti ollut ongelmaa. 

BSA:n laatu on ELISA-määrityksissä tärkeää sen puhtauden ja koostumuksen vaihtelun 

takia, ja siksi kokeissa testattiinkin kahden eri valmistajan tuotteita BSA:n aiheuttamien 

ongelmien poissulkemiseksi. Eri tuotteilla ei ollut merkitystä tuloksiin. ELISA-kittien 

mahdolliset säilyvyysongelmat ja niiden vaikutukset tuloksiin testattiin käyttämällä sekä 

vanhempia avattuja kittejä että täysin uusia. Näiden välillä ei havaittu eroja. Lisäksi 

testattiin vielä kahden eri VarioSkan-levynlukijan mahdollinen vaikutus tuloksiin, mutta 

kummatkin lukijat antoivat odotetusti samat tulokset. Yksi huomioitava asia 

interleukiinien detektoinnin mahdollisessa epäonnistumisessa RAW264.7-makrofagien 

kohdalla on solujen alkuperä. Nämä makrofagit ovat peräisin hiirestä, kun taas käytetyt 

ELISA-kitit on tarkoitettu detektoimaan ihmisen interleukiineja ja siksi ne sisältävät 
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ihmisen interleukiinien vasta-aineita. Jos RAW264.7-makrofagien erittämät hiiriperäiset 

interleukiinit poikkeavat rakenteeltaan oleellisesti ihmisen vastaavista, menetelmä ei 

pysty detektoimaan niitä. RAW264.7-makrofageilla interleukiinien eritystä ei saatu 

syntymään yhtään C. pneumoniae:n eikä edes E. coli:n LPS:n indusoimana, eikä 

myöskään pelkillä soluilla. Vaikuttaisi siis siltä, että näillä makrofageilla tehtyjen 

kokeiden epäonnistuminen voi hyvinkin johtua detektoinnin epäonnistumisesta. 

  

Interleukiinien eritys C. pneumoniae -infektion indusoimana ei onnistunut toivotulla 

tavalla eikä tutkittavien yhdisteiden vaikutusta siihen voitu siksi tutkia. Koeolosuhteiden 

muutoksillakaan ei saatu vasteita aikaiseksi. Tämä jää selvitettäväksi jatkotutkimuksissa. 

 

C. pneumoniae:n indusoimaa typpioksidin eritystä ja tutkittujen yhdisteiden vaikutuksia 

siihen tutkittiin RAW264.7-makrofageilla. C. pneumoniae:n on aikaisemmissa 

tutkimuksissa havaittu indusoivan ROS-ja RNS-yhdisteiden eritystä (Rodriguez ym. 

2008). Infektion indusoima NO:n eritys voi ohjata klamydiaa persistenttiin muotoon 

makrofageissa (Azenabor ym. 2006). Jos löydettäisiin yhdiste, joka estää NO:n 

erittymistä, voitaisiin mahdollisesti estää persistentin infektion syntyminen. Tällöin 

käytössä olevat antibiootit tehoaisivat paremmin, kun persistentti infektio aktivoidaan 

aktiiviseksi replikoivaksi infektioksi. 

  

Molemmat β2,2-aminohappojohdannaiset vähensivät lähes täydellisesti NO:n erityksen 

pitoisuudella 2,5 µM (Kuva 14). Koska yhdisteiden rakennekaavoissa ei ole 

antioksidanttisia ryhmiä (Kuva 5), voidaan yhdisteiden NO:ta estävän vaikutuksen todeta 

johtuvan suoraan niiden klamydian estosta. β2,2-aminohappojohdannaiset osoittivat hyviä 

tuloksia myös VEGF:n estossa. Näin ollen β2,2-aminohappojohdannaiset tai niistä 

edelleen kehitettävät yhdisteet voisivat olla hyviä lääkkeitä C. pneumoniae:n 

aiheuttamaan keuhkokuumeeseen ja muihin hengitystieinfektioihin astmaatikoilla, joilla 

VEGF:n ja typpioksidin määrä on jo valmiiksi suurentunut keuhkoissa aiheuttaen 

muutoksia keuhkokudoksessa. 

 

Myös antibiootit vähensivät NO:n määrää. Atsitromysiinin on havaittu vähentävät ROS-

yhdisteiden syntymistä keuhkoepiteelisoluissa tupakansavulle altistumisen jälkeen (Yang 
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ym. 2015). Atsitromysiinillä on siis saatujen tulosten ja aikaisempien tutkimusten 

havaintojen perusteella oksidatiivista stressiä estävä vaikutus, oli sen aiheuttajana 

patogeeni tai muu stimulaatio. Kuitenkin β2,2-aminohappojohdannaiset olivat sekä 

VEGF:n estossa että suurelta osin NO:n estossa antibiootteja parempia. Tämä osoittaa 

kyseisten yhdisteiden potentiaalin antiklamydiaalisina yhdisteinä sekö anti-

inflammatorisina aineina. JNK-inhibiittorin on havaittu estävän typpioksidin eritystä 

estämällä NOS-entsyymiä in vivo (Rodriguez ym. 2008). Samansuuntainen tulos oli 

havaittavissa tehdyssä kokeessa, jossa TCS JNK 60-inhibiittori esti typpioksidin 

erittymistä. JNK-reitti on siten oleellinen typpioksidin erityksessä myös in vitro 

makrofageissa. 

  

Kuvan 14 tulosten mukaan β2,2-aminohappojohdannaiset, atsitromysiini ja rifampisiini 

sekä kinaasi-inhibiittori estävät tilastollisesti merkitsevästi C. pneumoniae:n indusoimaa 

typpioksidin eritystä. Luteoliinia käytettiin positiivisena kontrollina ja se esti 

typpioksidin erityksen lähes kokonaan testatuilla pitoisuuksilla. Luteoliini on flavonoidi, 

jolla on voimakas antioksidanttinen vaikutus. Sen vaikutusmekanismi ROS/RNS-

yhdisteiden estossa perustuu muun muassa tähän suoraan antioksidanttiseen 

ominaisuuteen estämällä muiden yhdisteiden hapettumista hapettumalla itse sekä ROS-

yhdisteitä muodostavien entsyymien ja signaalireittien estoon (Lin ym. 2008). 

Luteoliinilla on havaittu myös klamydiainfektiota estävä vaikutus (Hanski ja Vuorela 

2014), joten tuloksissa havaittu NO:n määrän pienentyminen on todennäköisesti näiden 

kaikkien tekijöiden ansiota. 

  

Vaikka tulokset näyttävät kovin onnistuneilta, on muutama asia otettava kuitenkin 

huomioon. Ensinnäkin tulokset on saatu vain yhdestä kokeesta käyttäen kahta 

rinnakkaista replikaattia jokaisesta yhdisteestä. Toistokokeita ei ole tehty eikä näin ollen 

tuloksia voida pitää toistettavina. Toiseksi, infektoimattoman ja infektoidun kontrollin 

välillä oli vain pieni ero. Tätä eroa ei voitu analysoida tilastollisesti, sillä dataa oli vain 

yhden tehdyn kokeen takia liian vähän. Näin ollen tutkittujen yhdisteiden tulokset ovat 

saattaneet vääristyä parempaan suuntaan, koska todellisuudessa infektiokontrollin 

indusoima NO-pitoisuus ei välttämättä ole niin suuri kuin tulosten laskussa oletettiin (100 

%). Elinvoimaisuustutkimusten perusteella tutkituilla β2,2-aminohappojohdannaisilla ei 
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ollut ongelmia RAW264.7-makrofagien kanssa (Taulukko 8). Infektio on saattanut jäädä 

liian heikoksi typpioksidimäärityksissä samalla lailla kuin interleukiini-tutkimusten 

kohdalla. C. pneumoniae ei ole indusoinut tällöin NO-eritystä tarpeeksi eikä tuloksia 

voida pitää luotettavina. 

 

Schisandra chinensis -lignaanien typpioksidimäärityksessä on vastaava tilanne kuin β2,2-

aminohappojohdannaisilla. Kaikki lignaanit estivät C. pneumoniae:n indusoimaa NO:n 

eritystä, osa jopa sataprosenttisesti, mutta toistokokeiden puuttumisen ja 

infektoimattoman ja infektiokontrollin välisen tilastollisen eron puuttuminen 

kyseenalaistaa tulosten luotettavuuden. Lignaaneilla on havaittu mm. anti-

inflammatorisia ja antioksidanttisia vaikutuksia (Guo ym. 2008; Kang ym. 2014), mikä 

voi olla klamydian eston lisäksi typpioksidin eritystä vähentävä mekanismi. JNK-kinaasi-

inhibiittori ei antanut yhtä vakuuttavia tuloksia tässä kokeessa kuin aiemmin. Se näyttäisi 

tuloksen mukaan jopa lisäävän NO:n määrää. Tämä saattaa johtua esimerkiksi Griessin 

reagenssin pipetointivirheestä. 

  

TE-yhdisteiden tulokset vaikuttavat kahta edellistä yhdisteryhmää vielä 

epämääräisemmiltä. Lähes kaikki yhdisteet näyttävät vähentävän NO:n määrän täysin. 

Yhdisteiden 993 ja 1042 kohdalla tätä ei havaita, mutta tähän vaikuttavat yhdisteiden 

erittäin suuret hajonnat. Tulosten luotettavuutta heikentää edellä β2,2-

aminohappojohdannaisten ja lignaanien kohdalla mainittujen seikkojen lisäksi se, että osa 

yhdisteistä vähensi merkittävästi makrofagien elinvoimaisuutta elinvoimaisuuskokeissa 

(Taulukko 8). Lisäksi luteoliinin puuttuminen kokeesta kuoppalevyn tilanpuutteen takia 

heikentää edelleen mahdollisuuksia arvioida tulosten luotettavuutta. 

  

Bentsimidatsoliyhdisteistä LKF21 vähensi kolmella eri pitoisuudella (10, 5 ja 1 µM) 

NO:n määrää tilastollisesti merkitsevästi, kun tuloksia verrattiin infektiokontrollin 

oletettuun 100 prosentin typpioksidin määrään. Vastaavasti LKF31 vähensi NO:n määrää 

pitoisuuksilla 20, 5 ja 1 µM. Myös luteoliini vähensi sitä tilastollisesti merkitsevästi. 

Bentsimidatsoliyhdisteillä saatuja tuloksia voidaan pitää hieman enemmän suuntaa 

antavina kuin muilla yhdisteryhmillä saatuja tuloksia, sillä bentsimidatsolikoe toistettiin 

kaksi kertaa ja tulosten laskemiseen käytettiin neljää replikaattia. Kuitenkaan infektoidun 
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ja ei-infektoidun kontrollin välille ei saatu aikaiseksi tilastollisesti merkitsevää eroa 

tilastoanalyysillä, vaikkakin ero oli selvästi suurempi kuin muiden yhdisteryhmien 

kohdalla. 

  

RAW264.7-makrofageilla tehdyt kokeet typpioksidin erityksestä C. pneumoniae -

infektion indusoimana ovat näin ollen vain karkeasti suuntaa antavia. Yhteensä neljällä 

eri yhdisteryhmällä tehdyt kokeet osoittavat, ettei C. pneumoniae -infektio ole ollut 

tarpeeksi voimakas indusoimaan typpioksidin eritystä. Luotettavan tiedon saamiseksi 

yhdisteiden typpioksidin eritykseen liittyvistä vaikutuksista on syytä tehdä esitetyt kokeet 

uudestaan useita kertoja ja koeolosuhteita muuttaen.  

 

Koska C. pneumoniae ei indusoinut kovin merkittävästi typpioksidin eritystä eikä siten 

tutkittujen yhdisteiden vaikutuksista NO:n eritykseen saatu luotettavaa tietoa, päätettiin 

testata yhdisteiden vaikutus E. coli:n LPS:lla stimuloituun NO-eritykseen. RAW264.7-

makofagit erittivät hyvin typpioksidia vasteena siihen, joten yhdisteiden vaikutuksia 

pystyttiin tutkimaan paremmin. 

  

β2,2-aminohappojohdannaiset vähensivät E. coli:n LPS:lla stimuloitua typpioksidin 

eritystä. Sekä A1:n että A2:n kohdalla oli havaittavissa konsentraatiosta riippuva NO:n 

määrän vähentyminen, sillä molemmat yhdisteet vähensivät sitä paremmin suuremmalla 

pitoisuudella. Yhdisteiden lisäämisajankohdalla ei havaittu olevan juurikaan vaikutusta.  

Yhdisteistä A2 vähensi typpioksidia parhaimmillaan yli 90 % A1:n vähentäessä sitä 57 

%. Tämä on melko suuri ero, jota ei kuitenkaan ollut havaittavissa C. pneumoniae:n 

indusoimassa NO-erityksessä, vaikka A2:n onkin havaittu inhiboivan C. pneumoniae- 

infektiota hieman yhdistettä A1 paremmin (Hanski ym. käsikirjoitus). Näin ollen A2-

yhdisteellä voi olla laajempia klamydiainfektiot ylittäviä antimikrobisia ominaisuuksia, 

jotka ovat potentiaalinen tutkimuskohde uusien antimikrobiaineiden kehittämisen 

näkökulmasta. 

  

E. coli on klamydioiden tapaan gram-negatiivinen bakteeri, jolla on lipopolysakkaridi-

molekyylejä ulkokalvon pinnalla (Whitfield ja Roberts 1999). Rakenteeltaan kationiset 

β2,2-aminohappojohdannaiset toimivat oletetusti samalla periaatteella E. coli:a vastaan 
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kuin C. pneumoniae -bakteeria eli ne sitovat positiivisilla osillaan LPS:n negatiivista 

varausta ja estävät siten bakteerin toiminnan. Isäntäsoluihin ne taas eivät vaikuta, sillä 

normaalitilassa solujen ulkopinnan varaus on positiivinen. Poisluettua ei myöskään ole 

näiden yhdisteiden muut vaikutusmekanismit, joilla ne estävät NO:n eritystä, etenkin kun 

yhdiste A2 oli selkeästi parempi LPS-stimuloidun typpioksidin erityksen estämisessä. 

Suoria antioksidanttisia ryhmiä, kuten esimerkiksi luteoliinissa, ei niiden rakenteissa 

kuitenkaan ole.  

 

β2,2-aminohappojohdannaisilla saatuja tuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä LPS-

stimuloidun ja stimuloimattoman kontrollin välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero 

(p<0,001), ja lisäksi tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä. Luteoliinin tulos oli 

yhteneväinen muiden kokeiden kanssa, mikä kertoo hyvästä toistettavuudesta. 

   

Schisandra chinensis -lignaaneilla saatiin hyviä tuloksia. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

on havaittu näiden lignaanien estävän E. coli:n LPS:lla stimuloitua typpioksidin eritystä 

parhaiten, kun RAW264.7-makrofagit on käsitelty yhdisteillä ennen LPS:n lisäystä (Guo 

ym. 2009; Oh ym. 2010). Tämän takia kokeissa käytettiin kolmea eri yhdisteiden 

lisäämisajankohtaa, kaksi tuntia tai tunti ennen LPS:a ja LPS:n kanssa samaan aikaan. 

Myös käytetyt pitoisuudet (100 ja 50 µM) päätettiin kyseisten artikkelien ja 

koeolosuhteiden testauksen yhteydessä havaittujen tulosten pohjalta. 

 

Schisandriini vähensi NO-määrää molemmilla pitoisuuksilla, mutta lignaaneista vähiten. 

Schisandriinin vaikutuksessa NO-pitoisuuteen nähdään, että suuremmalla pitoisuudella 

schisandriini vähensi hieman enemmän NO:ta kuin alhaisemmalla pitoisuudella. 

Päinvastoin kuin Guon (2009) tutkimusryhmän tuloksissa, schisandriinin 

lisäämisajankohdalla ei havaittu tässä käytännössä lainkaan vaikutusta. Huomioitavaa on 

kuitenkin, että Guo tutkimusryhmineen tutki vain typpioksidia muodostavan entsyymin 

(iNOS) ekspressiota eikä varsinaista NO:n määrää, joten tulokset eivät ole aivan täysin 

vertailukelpoisia. Lignaaneilla saattaa olla vaikutusta suoraan geenien säätelyyn tai 

proteiinien ilmentymiseen, ja lisättynä etukäteen se ehtii vaikuttamaan niihin. Toisessa 

tutkimuksessa he testasivat schisandriinin vaikutusta lisättynä kaksi tuntia ennen LPS:a, 

mutta tässä tutkimuksessa mukana ei ollut muita lisäämisajankohtia (Guo ym. 2008).  



102 

 

Näin ollen tässä saadut tulokset kertovat, ettei lignaanin lisäämisajankohdalla ole 

juurikaan merkitystä. 

  

Schisandriini B vähensi typpioksidin eritystä lignaaneista parhaiten. Vertaamalla eri 

pitoisuuksilla saatuja tuloksia keskenään, voidaan sanoa schisandriini B:n estävän NO:n 

eritystä melkein yhtä hyvin kummallakin pitoisuudella. Itse asiassa lisättynä kaksi tuntia 

ennen LPS:a schisandriini B vähensi kummallakin pitoisuudella typpioksidin määrää 

noin 92 %. Lisäämisajankohdalla ei ollut vaikutusta tässäkään niin päin, mitä läpi 

käydyissä artikkeleissa oli havaittu, sillä schisandriini B esti NO:n eritystä paremmin 

lisättynä samaan aikaan LPS:n kanssa tai vain tuntia ennen. 

  

Schisandriini C oli lignaaneista toiseksi paras typpioksidin erityksen vähentämisessä. 

Lisäämisajankohdalla voitiin havaita vain pieni vaikutus schisandriini C:n tuloksiin. 

Kuten schisandriini B:n kohdalla, vaikutus oli päinvastainen, mitä artikkelien tutkimusten 

perusteella saattoi odottaa. Yhdisteen (100 µM) lisääminen samaan aikaan LPS:n kanssa 

antoi parhaimman tuloksen, kun taas yhdisteen lisääminen kaksi tuntia aikaisemmin 

vähensi NO:n määrää vaihtoehdoista vähiten. Pitoisuudella 50 µM yhdisteen lisääminen 

tunti ennen LPS:a vähensi NO:n määrää eniten ja lisääminen kaksi tuntia ennen vähensi 

sitä vähiten. 

  

Kaikki lignaanit, etenkin schisandriini B ja C, estivät typpioksidin eritystä sekä C. 

pneumoniae:n indusoimana että E. coli:n LPS:lla stimuloituna. LPS-tutkimuksissa 

saatuja tuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä LPS-stimuloidun kontrollin ja 

stimuloimattoman kontrollin välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero sekä 100 µM:n 

pitoisuudella tehdyssä kokeessa (p<0,001), että 50 µM:n pitoisuudella (p<0,05), ja 

positiivisena kontrollina käytetty luteoliini osoitti myös menetelmän toimimisen. Lähes 

kaikki lignaanien tulokset olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0,001) hajontojen 

ollessa hyvin pieniä.  

 

Schisandriinin anti-inflammatoristen vaikutusten on havaittu johtuvan typpioksidin, 

prostaglandiini E2:n ja syklo-oksigenaasin estämisestä (Guo ym. 2008). Lignaaneja 

sisältävän Schisandra chinensis -marjauutteen on myös havaittu estävän E. coli:n LPS:n 
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indusoimaa typpioksidin eritystä inhiboimalla iNOS-entsyymiä ja MAPK-kinaasia (Kang 

ym. 2014). Schisandriini B:n ja C:n osoitettiin saaduissa tuloksissa estävän typpioksidin 

eritystä paremmin kuin schisandriinin, joten schisandriini B:n ja C:n rakenteessa olevat 

dioksolaani-renkaat (Kuva 6) voivat olla oleellisia vaikutusten välittämisessä. 

Schisandriini B oli paras NO-estäjä sekä C. pneumoniae -infektoiduissa että E. coli:n 

LPS-stimuloiduissa makrofageissa. Tästä voidaan päätellä, että rakenteen yksi 

dioksolaanirengas on kaikkein optimaalisin vaihtoehto. 

 

Kaikki TE-yhdisteet vähensivät E. coli:n LPS:n stimuloimaa typpioksidin eritystä 

makrofageissa. Eri yhdisteiden vaikutukset vaihtelivat kuitenkin huomattavasti. Osa 

yhdisteistä vähensi NO-määrän lähes sata prosenttisesti, osa huomattavasti vähemmän. 

Alhaisempi pitoisuus (5 µM) oli lähes kaikilla yhdisteillä yhtä tehokas tai jopa 

tehokkaampi kuin suurempi pitoisuus (10 µM). Tämä on hyvä havainto, sillä mitä 

pienemmällä konsentraatiolla saadaan aikaiseksi haluttu vaste, sitä vähemmän on 

odotettavissa haitallisia vaikutuksia. 

  

Elinvoimaisuustutkimuksissa havaittiin yhdisteiden 941, 948 ja 949 vähentävän 

RAW264.7-makrofagien elinvoimaisuutta huomattavasti. Näin ollen näiden yhdisteiden 

tuloksia ei voida pitää kovin luotettavina, sillä typpioksidin määrän lähes täydellinen 

vähentyminen saattaa johtua solujen kuolemisesta eikä niinkään yhdisteiden NO:n 

estosta. Koska vastaavanlaiset tulokset typpioksidin vähentymisestä saatiin myös 

pitoisuudella 5 µM, tulisi ensin tarkastaa yhdisteiden vaikutus solujen elinvoimaisuuteen 

myös tällä pitoisuudella. Vaikutus elinvoimaisuuteen ei välttämättä korreloi suoraan 

yhdisteen pitoisuuden kanssa. 

  

Yhdiste 1039 on mielenkiintoinen sen anti-inflammatorisia ominaisuuksia ja 

jatkotutkimuksia ajatellen, sillä se vähensi NO:n määrää pitoisuudella 10 µM lähes 

samalle tasolle kuin yhdisteet 941, 948 ja 949 ilman ongelmia elinvoimaisuuden kanssa. 

Näin ollen se voisi olla potentiaalinen johtolankayhdiste uusien antimikrobisten aineiden 

kehityksessä. Toisaalta 1039:n klamydiaa estävät vaikutukset vaativat lisää tutkimusta, 

sillä se ei estänyt C. pneumoniae -infektion indusoimaa VEGF-eritystä ollenkaan. Yhdiste 
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1042 vaikuttaisi sen suhteen paremmalta vaihtoehdolta johtolankayhdisteeksi, sillä se esti 

sekä NO- että VEGF-eritystä eikä se ole sytotoksinen. 

  

Tuloksia voidaan pitää luotettavina lukuun ottamatta elinvoimaisuutta vähentävien 

yhdisteiden tuloksia. Tilastollisessa analyysissä LPS-stimuloidun ja stimuloimattoman 

kontrollin välille muodostui tilastollisesti merkitsevä ero (p<0,05) kummallakin 

pitoisuudella tehdyillä kokeilla. 

  

Bentsimidatsoleiden LPS-stimuloiduissa typpioksidikokeissa ongelmana oli, ettei 

stimuloidun ja stimuloimattoman kontrollin välille syntynyt tilastollisesti merkitsevää 

eroa. Koska kaikilla muilla yhdisteryhmillä tehdyillä kokeilla selkeä ero syntyi, on soluja 

saattanut olla liian vähän tai niiden hyvinvointi heikko bentsimidatsolikokeiden 

yhteydessä. Molemmat bentsimidatsoliyhdisteet LKF21 ja LKF31 vähensivät kuitenkin 

NO-eritystä kaikilla pitoisuuksilla ja erityisesti LKF31 pitoisuudella 20 µM vaikuttaisi 

potentiaaliselta yhdisteeltä sekä C. pneumoniae:n että E. coli:n LPS:n indusoiman 

typpioksidin erityksen vähentämiseksi.  

 

Kaikki yhdisteryhmät osoittivat toivottuja vaikutuksia sytokiinien ja typpioksidin 

eritykseen. Etenkin β2,2-aminohappojohdannaiset vähensivät sekä VEGF:n että 

typpioksidin eritystä selvästi. β2,2-aminohappojohdannaiset voivatkin olla potentiaalisia 

lääkeainekandidaatteja antiklamydiaalisten ja anti-inflammatoristen aineiden 

kehityksessä. Schisandra chinensis -lignaanit estivät erityisesti typpioksidin eritystä sekä 

C. pneumoniae:n että E. coli:n indusoimana, mikä kertoo niiden laajoista anti-

inflammatorisista ominaisuuksista. Myös TE-yhdisteillä ja bentsimidatsoleilla saatiin 

toivotun suuntaisia vasteita aikaiseksi. Interleukiineja ei saatu erittymään mistään 

soluista, joten se osio vaatii uusia tutkimuksia ja lisäselvityksiä.   
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11    JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen tulokset antavat lisätietoa tutkimuksen alla olevien klamydia-

inhibiittoreiden antiklamydiaalisista vaikutuksista ja ohjaavat tutkimusta oikeaan 

suuntaan. Eri solutyypit erittivät eri sytokiineja ja viestiaineita vasteena C. pneumoniae -

infektioon ja tutkitut yhdisteryhmät osoittivat positiivisia vaikutuksia näiden sytokiinien 

erityksen estämisessä. Lisätietoa yhdisteiden anti-inflammatorisista ominaisuuksista 

saatiin E. coli:n LPS-tutkimuksilla.  

 

Nykyiset antibiootit menettävät tehoaan kasvavan resistenssiongelman vuoksi, eikä uusia 

antimikrobiaineita keksitä kovin runsaasti johtuen suurelta osin suurien lääkefirmojen 

keskittymisestä tuottoisampiin kohteisiin, kuten syöpätutkimukseen. Chlamydia-infektiot 

ovat maailmanlaajuinen ongelma, mutta etenkään niiden kroonistuneen muodon 

hoitamiseksi ei ole tehokkaita keinoja tällä hetkellä. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset 

luovat pohjaa uusien C. pneumoniae -infektioita estävien lääkeainekandidaattien 

kehittämiselle ja edistävät antiklamydiaalisten aineiden lääketutkimusta- ja kehittämistä. 

Sen myötä myös C. pneumoniae -bakteerin yhteyttä lukuisiin kroonisiin sairauksiin 

pystyttäisiin tutkimaan entistä paremmin ja luotettavammin. Jatkotutkimuksia tutkittujen 

yhdisteiden vaikutuksista interleukiinien ja monien muiden sytokiinien eritykseen sekä 

etenkin krooniseen C. pneumoniae -infektioon tulisi tehdä tulevaisuudessa, jotta saadaan 

laajennettua tietämystä yhdisteiden antiklamydiaalisista ja anti-inflammatorisista 

vaikutuksista. 
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LIITE 1. β2,2-aminohappojohdannaisten, Schisandra chinensis -lignaanien sekä TE-

yhdisteiden VEGF-tuloksien tilastollinen analyysi SPSS21.0-ohjelmalla Studentin t-

testillä.  

 

A   β2,2-aminohappojohdannaiset 

 

 
 



   

 

B   Schisandra chinensis -lignaanit  

 



   

 

C   TE-yhdisteet  

 



   

 

LIITE 2. F, Schisandra chinensis -lignaanien, TE-yhdisteiden ja bentsimidatsoleiden E. 

coli:n LPS-stimuloitujen NO-tulosten tilastollinen analyysi SPSS21.0-ohjelmalla 

Studentin t-testillä.  

 

A   β2,2-aminohappojohdannaiset 

 
 



   

 

B    Schisandra chinensis -lignaanit 100 µM 

 
 



   

 

C    Schisandra chinensis -lignaanit 50 µM 

 



   

 

D  TE-yhdisteet 10 µM 

 
 



   

 

E    TE-yhdisteet 5 µM 

 
 



   

 

F     Bentsimidatsoliyhdisteet 

 



   

 

LIITE 3. E. coli:n LPS-stimuloitujen typpioksidikokeiden stimuloimattoman ja LPS-

stimuloidun arvon tilastollinen analyysi SPSS21.0-ohjelmalla Studentin t-testillä. 

 



   

 

LIITE 4. Bentsimidatsoliyhdisteiden typpioksidikokeessa saatujen infektoimattoman 

kontrollin ja C. pneumoniae -infektoidun kontrollin arvojen tilastollinen analyysi 

SPSS21.0-ohjelmalla Stundentin t-testillä. 

 
 


