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Summary

The mechanisms governing the influence of Chlam
have not yet been thoroughly examined. Diagnosis of t
the bacteria directl}in the,tissues and on recognizing t
of deoxyribonu,cl€ic a,cid characteristic for the bacteri
tration of selected biochemical indicators was marked,

blootl serum was rated.
The,bodies were prese

printed frorn segments of the'aneurysm wall. A positi
concentiation and the amount of EB bodies in the arte
between the [ID|.'cholesterol concentration and the a
tive protein and fibiinogen, and the amount of EB
correlation between the results of biochemical resear
and the]presence of EB bodies in segments from the a
sive clinical trials.
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Etiologia tętniaka aorty brzusznej jak również tęt-
niaków tętnic obwodowych nie jest j eszczę dostatecz-
nie p oznana, D otychc zas ow e |iczne b adania naukowe
udowodniły, że w trakcie powiększania się tętniaka
ule gaj ą zni s zczenru włókna e lastyczne śro dkowej war-
stwy naczy nia (2). P r zy czynąte go procesu mo gą być
między innymi wrodzone defekty ściany naczynia,
mtażdżyca,urazy orazprzewlekłe stany zapalne. W in-
dukcji stanów zapalnych toczących się w naczyniach
krwionośnych istotną rolę przypisuje się infekcjom,
zwłaszcza wywołanym pr zez b akteri e Ch l amyd oph i l a
pneumoniae (I, I4). Specyf,rczny dwuetapowy cykl
namnażanta oI az mo żl iwo ś ć w e wnątrzkomó rko w e go
przeżywania chlamydofili w stanie braku replikacji
i aktywności metabolicznej przez wiele lat mogąbyć
jednązptzyczyn osłabienia ściany naczynla (9, 18).

C e lem b adań była anallza zależno ś ci pomi ę dzy wy-
stęp owani e m zakażeń wyvołanych pr zez b aktęr ie z r o -
dzaju Chlamydophi l a a wybranymi wskaźnikami bio-
chemicznymi w surowicy krwi chorych operowa-
nych zpowodu tętniaka aorty brzusznej.

Mateńał imetody
W pierwszym etapie badań oznaczono stęzenie wybra-

nych wskaźników biochemicznych oraz określono poziom
przeciw clał ski erowanych prze ciwko Ch l am yd oph i l a w su-
rowicy krwi. W drugim etapie badah dokonano identyfika-
cji ciałek podstawowych EB Chlamydophjla zarowno
w preparatach mazanych z surowicy jak i odciskowych
z wycinków ściany tętniaka. Otrzymane wyniki badań pod-
dano analizie statystycznej, W celu ustalenta współzależ-
ności pomiędzy poszczególnymi wynikami badań bioche-
micznych a występowaniem ciałek EB w ścianie tętniaka
obliczono współczynniki korelacj i liniowej Pearsona. War-
tość współczynnlka korelacji zawiera się w przedziale od

-1 do 1. Współczynnik korelacji jest dodatni, gdy wartości
obu cech jednocześnie rosną lub maleją jest ujemny, gdy
ze wzrostem warlości jednej cechy, maleją wańości dru-
giej. W przypadku braku współzależnoścl pomiędzy cecha-
mi, współczynnik korelacji wynosi 0. Wańość bezwzględ-
na współczynnika korelacji świadczy natomiast o stopniu
zależnośct (im wartości bliższę 0, tym zalężność słabsza,
im bliższe l, tym zal,eżność silniejsza). Następnie testowa-
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no istotnośc statystyczną obliczonego współczynnika ko-
relacji przy przyjętym poziomie istotności p < 0,05. Dla
oceny kore|acji pomiędzy warlościami skategoryzowany-
mi zastosowano korelację rangową i następnie wyliczono
współczynnik korelacji rang Spearmana, Istotność staty-
styczną tego współczynnika testowano przy przyjętym po-
ziomie istotności p < 0,05.

Opis grupy. Badanlcm objęto 65 mężczyzn w wieku 58-
81 lat, których zakwalifikowano do planowego zabiegu
operacyj nego tętn i aka aotlry brzlsznej. Rozpoznan i e wstęp-
ne postawiono na podstawie wywiadu i badania kliniczne-
go. Podczas badania fizykalnego, u wszystkich chorych
stwierdzono obecność tętniącego guzaw jamie brzusznej.
W badaniach dodatkowych stwierdzono współistnienie u
23 (35%) chorych objawow przewlekłego niedokr-wienia
kończyn dolnych. Po postawieniu rozpoznania wstępncgo.
r"r wszystkich chorych wykonano badanic USG jarny brzusz-
nej, które potwierdziło obecność tętniaka występującego
w obrębie aorty brzusznej. W badaniach dodatkowych u
2B chorych wykonano arteriografię, a u l l tomografię kom-
puterową. Przęd zablegiem operacyjnym od wszystkich
chorych pobrano krew do badań biochemicznych i serolo-
gicznych. Operację tętniaka aotlry brzusznej wykonywano
w znieczulen tu złożonym (ogólnym i zewnątrzoponowym).
W trakcie zabiegu operacyjnego pobrano wycinek ściany
tętniaka. Po usunięciu tętniaka w celu odtworzenia ciągło-
ści przepływu krwi u 46 chorych wszczepiono protezę pro-
stą natomiast u pozostałych 19 protezę rozwidloną.

Badania biochemiczne. Stężenie białka C-reaktywne-
go (CRP) oznaczono przy pomocy immunoelektroforezy
rakietowej. Oznaczęnie stęzenia fibrynogenu i lipidów krwi
wykonano metodąkolorymetrycznąprzy pomocy gotowych
zcstawów.

Badania serologiczne. Poziom swoistych przeciwciał
skierowanych przeciwko chlamydofilom określon o za po-
mocą odczynu wiązania dopełniacza (OWD) z lżyciem
antygenu Chlamydophila psittaci (Biovet lvanowice na
Hane, Słołvacja).

Badania histopatologiczne. Wycinki ściany tętniaka
utrwalano w 8% zbuforowanej formalinie przez3 dni. Na-
stępnie próbki odwodniono w kolejnych stężeniach alko-
holu: od 600ń do 96%. Próbki utrwalone prześwietlano ksy-
lenem i zatopiono w parafinie. Z każdej próbki wykonano
kilkadziesiąt skrawków parafinowych o grubości 7 pm, któ-
re barwiono hematoksylinąi eozyną. Preparaty po zatopie-
niu w balsamie kanadyjskim oglądano w mikroskopic
świetlnym pod powiększenicm l 000x.

Identyfikacja ciałek EB. Ciałka EB wykrywano zapo-
mocąbarwienia metodą Stampa orazw teście immunoflu-
oresccncji (lF) przy uzyciu koniugaty zawierającej swo-
iste przeciw ciała anty - Ch latnydoph i l a psi ttaci (Chlamydia
Direct JF, Francja).

Wyniki iomówienie
W badanych wycinkach histopatologicznych ścia-

ny tętniaka stwierdzono na błonie zewnęftznej zmia-
ny martwicowe o rożnym stopniunasilenia. Natomiast
ogniska zwapnienia i galaretowate nacieki pokryte
nalotami włóknika stwierdzono w błonie wewnętrz-
nej ściany tętniaka. W preparatach odciskowych wy-
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konanych ze ściany tętniaka ciałka EB wykazano u 27
(40%) chorych. Ich występowanie było bardzo zroż-
nicowane:u 9 chorych stwierdzonobardzo liczne ciał-
ka (++++), u 11 liczne (+++), a u pozostałych 7 jedy-
nie pojedyncze ciałka EB. Ciałka elementatne w roz-
mazach z surowi c operowanych chorych stwierdzono
u 31 (9%) chorych. Ich koncentracja u poszczegól-
nych pacjentów była zróżnicowana. W 4 surowicach
były one bardzo |iczne (++++), w 8 liczne (+++), w
kolejnych 9 nieltczne (++), a w pozostałych l0 wystę-
powały tylko pojedynczę ciałka podstawowe EB.

W badaniach sero lo g iczny ch przeciwciała anty -
Chlamydophila o mlanię 1/16 stwierdzono u l2 cho-
rych, a o mianie 1/8 u 8 chorych. Do dalszej szczego-
łowej analizy statysty cznej zakwalifi kowano wyniki
badań 21 (40%) chorych, u których stwierdzono obec-
ność ciałek EB w ścianie tętniaka iw surowicy. Wyni-
ki testów biochemicznych tej grupy chorych zostały
przedstawione w tab. 1.

W tab. 2 podano współczynniki korelacjipomiędzy
badanymi cechami. W badanej grupie chorych istotne
statystycznie dodatnie korelacje występowały tylko po-
między stęzeniem cholesterolu a jego poszczególny-
mi frakcjami - HDL i LDL. Nie stwierdzono istotnych
korelacji pomiędzy innymi wskaźnikami biochemicz-
nym1.

Wyniki badań w grupie wartości skategoryzowanych
zamleszczono w tab. 3. Na podstawie otrzymanych
wyników stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy
stęzeniem cholesterolu HDL a występowaniem ciałek
elementamych EB, zatówno w ścianie tętniaka, jak i
w surowicy. Ujemnąkorelację stwierdzono natomiast
pomiędzy stężeniem cholesterolu HDL a poziomem
przeciwciał. Pozostałe korelacje nie były istotne sta-
tystycznie.

Mechanizmy wpĘwu infekcji bakterii rodzaju Chla-
mydophila na ścianę tętnicy nie są do końca poznane.
Nie zostało dotąd ostatecznie wyjaśnione czy są onc

Tab, l. Charakterystyka statystyczna badanych wskaźnikórl,
biochemicznych § * s)

Warlość

minimalna I maksymalna

Wiek

Białko CRP
mg%

Fibrynogen
mgok

c holesterol
mmol/L

Choleslerol LDL
mmol/L

Choleslerol HDL
mmol/L

Ttó jglicerydy

mmolil

58

9

380

4,42

2,28

0,75

0,78

81

115

771

7,41

4,55

1 ,61

3,61

69 t 8,5

23 x23

566 t 98

5,46 t 30

3,4 ł 24,8

1,11 t 8,8

1,76 t 0,7
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pTzyczynąpowiększania się tętniaka, czy też jedynie
wtórni e tow ar zy szątemu proc e s owi. O statnio przepro -
wadzone badania stanowią jednak potwierdzenie do-
tychczas owej hip otezy, że przebyta infekcj a może by ć
czynnikiem usposobiającym do rozwoju tętniaka aoĄ
brzusznej (l, 8, 14). Wieloośrodkowe randomizowane
próby kliniczne wskazują na częstsze występowanie
przewlekłej infekcj i wylvołanej przez Chlamydophila
pn e u m on i ae w śró d chorych z r ożnymi po staci ami cho-
roby niedokrwiennej serca, bezobj awo w ą miażdży cą
tętnic szyjnych oraz tętniakami aorly brzusznej. rozwi-
jającymi się na podłożu nasilonej miażdżycy (21).

Di agnostyk a zakażeń wywołan ych pr zez zar azks,
z rodzajl Chlamydophila opiera się na stwierdzeniu

Tab. 2. Współczynniki korelacji pomiędzy poszczególnymi
cechami

obecności tych bakterii lub ich antygenów bezpośred-
nio w tkankach, względnie charakterystycznych dla
nich fragmentów kwasu dezoksyrybonukleinowego (4,
6, 7), W metodach serologicznych wykorzystuje się
oznaczanie miana znajdujących się w osoczu specy-
ftczny ch przeciwciał ski erowanych przeciwko Ch ] a -
mydophila. W badaniach własnych stwierdzono prze-
ciwciała anty - Chl am yd oph i J a o mianię 1 l 1 6 u 12 cho -

rych, a o mianie 1/8 u 8 chorych. Inni autorzy stwier-
dzil i dodatnią korelacj ę pomiędzy pozytywnymi m ia -

nam i przeciwciał anty - C h l amyd oph i l a pn eum on i a e a
powiększeniem się juz istniejącego tętniaka aorty
brzusznej (1, 9). Istniejąjednak sugestie, że na pod-
stawie badań serologicznych nie jest możliwę rożni-
c owani e p om i ę dzy zakażenięm prz ebytym i aktualni e
tr-wającym (5,24). Dlatego tęż do własnych obliczeń
zakwalifikowano jedynie tych chorych, u których po-
twierdzono obecność chlamydofili w badaniach bęz-
pośrednich.

Czynniki usposabiające do rozwoju tętniaka aorty
brzusznej nie są do końca poznane. Równiez mecha-
nlzmy wnikania chlamydofili do ściany naczynia nie
są dostatecznie wyjaśnione. Nie ulega wątpliwości, że
bakterie te ulegają replikacji wewnątrz makrofagów
znajdujących się w zmienionym zapalnie układzie
oddechowym. Stamtąd mogą się szerzyć w ustroju
drogą krwionośną. Przez dłuższy okres czasu mogą
przebywac wewnątrz makrofagów nie powoduj ąc żad-
nych objawów chorobowych. Pod wpływem niezna-
nych jeszcze czynników uwalniają się z makrofagów
i wnikajądo komórek środbłonka oraz komórek mięś-
ni gładkich tętnic, w których namnażająsię. co pro-
wadzi do ich uszkodzenia. Ptaz zapoczątkowany pro-
ces destrukcyjny moze stopniowo się rozszęrzać. Za-
kazone komórki prowadzą do uwalniania się szeregu
mediatorów i czynników proliferacyjnych, Do najważ-
niejszych zalicza się czynnik martwicy nowotwortt
(TNFa), interleukinę 1 (IL-1), interleukinę2 (IL-Z),
interleukinę 6 (IL-6), interferon gamma (IFNy) l czyn-
nik tkankowy. Wymienione czynniki wywier ają dzia-
łanie prokoagulacyjne oraz dodatkowo wykazują sil-
ny efekt zapalny, W badaniach własnych nie stwier-
dzono korelacji pomiędzy stężeniem białka CRP a po-
ziomem cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL
i LDL u operowanych chorych. Wyniki badań innych
autorów wskazująjednak na istnienie takich korelacji
szczególnie u chorych z niestabilną chorobą wieńco-
wąi miażdżycowym zwęzeniem tętnic szyjnych (19).
Mediatory uwalniane w trakcie przewlekłego procesu
miażdżycowego doprow adzająbowiem do podwyż-
szenia stężenia białka CRĘ hamując jednocześnie li-
pazę lipoproteinową. W badaniach własnych nie
stwierdzono korelacj i pomiędzy stężeniem białka CRP
a występowaniem ciałek EB w ścianie tętniaka oraz
mianem przeclwclał w surowicy. Wyniki innych auto-
rów wykaz aŁy częstsze występowanie wskaźników
infekcji wśród pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej
(I5,21),

0,06

-0,1 6

-0,44

0,06

0,06

0 ,05

-0,15

-0,02

0,23

-0,22

-0,25

Objaśnienie: *istotność przy p < 0,05

Tab. 3. Współczynniki korelacji rang Spearmana pomiędzy
poszczególnymi cechami skategoryzowanymi

Białko C-reaktywne

Białko C-reaklywne

Białko C-reaktywne

Białko C-reaktywne

Białko C-reaktywne

Fibrynogen

Fibrynogen

Fibrynogen

Fibrynogen

cholesterol

cholester0l

cholesterol

Cholestetol HDL

Cholestetol HDL

Cholestetol LDL

Fibrynogen

choleslerol

Cholesterol HDL

Choleslerol LDL

Trójg lice rydy

cholesterol

Choleslerol HDL

Cholesterol LDL

Tróiq l ice rydy

Choleslerol HDL

Cholesterol LDL

Tró|glicerydy

Cholesterol LDL

Ttójg lice rydy

Tró ig lice rydy

Białko C-reaktywne

Białko C-reaklywne

Fibrynogen

Fibrynogen

Gholesterol

choleslerol

chOlesterol HDL

Cholesterol HDL

chOlester0l LDL

Cholesterol LDL

Trójg l ice rydy

Tróig lice rydy

Liczba ciałek EB

Poziom przeciwciał

Liczba ciałek EB

Poziom przeciwciał

Liczba ciałek EB

Poziom przeciwciał

Liczba ciałek EB

Poziom pneciwciał

Liczba ciałek EB

Poziom przeciwciał

Liczba ciałek EB

Poziom przeciwciał

-0,47

-0,22

-0,4

-0,32

0,05

-0,02

0,56 *

-0,76*

-0,02

_0,035

0,23

0,37

Objaśnienie: *istotność przy p < 0,05



Przewlekła infekcj a spowodow ana przęz bakterie
r o dzaju Ch l amyd op h i l a może prow adztc do wlr,voła-
nia i podtrzymlłvania niekorzystnychzmtan stężeń li-
p idów. C zynnik TNF -a hamuj e Iip azę l ip oproteinową
i nasila mobilizację lipidóq podwyższając w ten spo-
sób poziom trójglicerydów z jednoczesnym obniże-
niem poziomu cholesterolu HDL. Ponadto antygen li-
posacharydowy chlamydof,rli możę wiązać się z cho-
lesterolem LDL modyfikując jego metabolizm (16,23).
W badaniach własnych stwierdzono dodatnią korela-
cję pomiędzy poziomem cholesterolu HDL a obecno-
ściąciałek EB w ścianie tętniaka i w surowicy. Jedno-
cześnie stwierdzono ujemną korelację pomiędzy po-
ziomem cholesterolu HDL a mianem przeciwciał w su-
rowicy krwi. Brak było natomiast współzależności
pomiędzy stężeniem trójglicerydów i cholesterolu LDL
a obecnością ciałek EB i mianem swoistych przeciw-
ciał w surowicy,

Szereg autorów podjęło próby określenia korelacji
pomiędzy poziomem przeciwciał anty - Chlamydophi -
Ia a tnnymi czynnikami choroby niedokrwiennej ser-
c a. Niektór zy z nich wykazali częstsze występ owanie
infekcj i spowodow anej przez Chlamydophi ]a w sr od
osób palących, w porównaniu do niepalących. Przy-
puszczalnie jesttowynikiemuszkadzającegowpływu
palenia tytoniu na miejscowe mechanizmy obronne w
ul<ładzie oddechowym (I7 ,2l).

Stwierdzen te mviązkow pomiędzy wskaźnikami bio-
chemicznymi a występowaniem przeciwciał anĘ - Chl a -

mydophila i obecnością ciałek EB w wycinkach ze
ś ciany tętniaka wymaga niewąĘliwie dal szy ch r ozsze -
rzonych badań. Podane w niniejszym opracowaniu
zależności mogą byó jednak pomocą w wyjaśnieniu
czy tw jakim stopniu zakażenię wywołane przezbak-
terie rodzaju Chlamydophila wpływa na powstanie
trozwoj zmian w ścianie tętniaka aońy brzusznej.
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Dirofilaria repens wyłvołuje często infekcje tkanki podskómej u psów Bada-

nia przeprowadzono na 107 psach w wicku ponad 12 mies wolnych od D. ńnmi-

łs U 82 psów (38 samców izł4 samice) zastosowano moksydekĘnępet osrazw
miesiącu od maja do września. Następnie psy eksponowano na zarażenie kontak-

towe z komarami, które są źywicielem pośrednim Dń,jfi]aria repełs Kontrolę
stanowiĘ psy, u których nie zastosowano moksydektyny eksponowane na zara-

żenie Diililaria repełs Częstotliwość inlekcli określono testem Tishera Moksy-
dekĘna była dobrze tolerowan a przez psy U żadnego z psów, u których ją zasto-

sowano nie rozwinęła się patentna infekcja w okresie 9 mies po podaniu leku

Infekcja patentna wystąpiła natomiast u Iż%o psów z gnrpy kontrolnej Stosowa-

nie moksydek§ny przez okes 5 mies w dawce 3 prg/miesiąc w okresie ekspozy-

cji na komary wektory D repenschroni w 100% przed inwazjątego pasożyta

G.


