
Praca oryginalna

1akażen ie Ghlamydoph i la pneumoniae

u chorych z tętniakiem aorty brzusznei -
asBekt immunologiczny i konsekwencie kliniczne

ELZBIETA MAZUR, JUSTYNA NIEDZWIADEK, ANDRZEJ WoLsKl*,
ELzBlETA KoRoBowlcz**,JERZY MICHALAK*, MARIA KozloŁ-MoNTEWKA

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej AM, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin
,Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń AM, ul. Staszica 16,20_081 Lublin

"Katedra iZakład Patomorfologii AM, ul. Jaczewskiego 8,20_090 Lublin

:Mazur,E,, Nie

Ghlamydophi

::

anti-C pneumoniae antibodies in AAA patients can be

Keywords:AbdominalAorticAneurysm(AAA),Chlamydophilapneumoniae,cytokinós'.':...

każenta dróg oddechowych. Wiele zakażeh chlamy-
di owych ptzebie ga b e zobj awowo lub skąp oobj aw owo.
z tendencją do przewlekłości. Ochronne dzlałanieprze-

ces degradacji ściany aofty (27).
Chlamydophila pneumoniae jest bezwzględnym

pasozytem w-ewnątizkomórkowyin, wywoŁuj ącym za- każęnta C. p neumoni ae (II, 12, I 5),

Original paper



ne z odpowiedziąhumoralną (łpu 2) (np. IL-4, IL-5,
IT -6, IL-10 i IL-13) (17). Istniejąrównież cytokiny nie
mieszczące się w tym podziale, pełniące rolę regula-
cyjną - należy do nich między innymi IL-I2 i TNF.
Zdolnośc lub brak zdolności do indukowania pewnych
cytokin lub układów cytokin w odpowie dzi na zaka-
zenie wpływa często na jego przebiegkliniczny (16).
W pewnych syfuacjach zablrzęnie równowagi cyto-
kin lub ich masyrvna nadprodukcjamoże doprowadzić
nawet do wstrząsu, uszkodzeń wielonarządowych
i śmierci (3).

zek z pr zebi e gi em lub zaaw ans owani em choroby) .

Matefiał imetodyka
Grupa badana składała sięz 52 chorych zakwalif,rkowa-

nych do operacji planowej tętniaka aotlrybrzusznej. Krew
do badań pobierano w dniu poprzedzającym operację. Su-
rowicę przechowywano w temperaturze -20oC do czasu
wykonania odczynów.

Grupa kontrolna składała się z 30 zdrowych ochotników,
zbliżonych pod względem wieku i płci do grupy badanej,
bez objawóŃ chorób układu sercowo-naczyniowego i od-
dechowego. Podstawowe dane kliniczne grupy badanej
i kontrolnej zamieszczono w tab. 1.

Tab. l. Charakterystyka kliniczna grupy badanej i kontrolnej

Grupa kontrolna

Wiek

Płeć

Nadciśnienie

Palenie lytoniu

0becność zmian miażdżycowych

H ipetcholeste rolemia

0biaWy tętniaka

68,35 (50-81)

K-9,M-43
73,10o/o

80,80%

78,80"/"

34,60%

69,23%

66,03 (48-76)

K-5,M-25
0o/o

13,3%

0%

33,3%

lto

Do oznaczenia miana swoisĘch przeciwciał w klasie IgG,
IgA i IgM w surowicy chorych zastosowano metodę mi-
kro immuno fl uore s c encj i. O znaczeni e wykonano przy po-
mocy tesfu Chlamydia pneumoniae Micro-IF firmy Lab-
systems (Finlandia), zgodnie z zaleceniami producenta,
Próbki surowicy, w ktorych oznaQzano miana swoistych
przeciwciał klas IgM i IgA, wstępnie inkubowano z od-
czynnikiem blokującym IgG (IgG blocker). IJżywano roz-

cteńczenia surowicy od 1 : 8 do I : 1024. Do odczytu wy-
korzystano mikroskop fluorescencyjny Olympus BX 40.
Zgodnie z danymi z piśmiennictwa, zastosowano następu-
jące kryteria serologiczne (5, 8): kontakt z patogenem:
IgG< 1 : l28, IgA < 1 : 8, IgM:0, ostrepietwotnezaka-
zenie: IgG > 1 : 5l2, IgM > 1 : 8, IgA - 0, przewlekłe
(przetrwałe) zakażęnie:IgG' 1 : 128, IgA = 1 : 32, IgM : 0,
zaostrzenie przewlekłeg o zakażenia (aktyłvne zakażenie):
IgG' I : 5Iż,IgA = I : 64,IgM: 0.

Poziom cytokin w surowicy oznaczalo metodą immu-
no enzymatyczną ELI SA, pr zy uży ciu z e stawów Opt EIATM
(Pharmingen), na 96-dołkowych mikropĘtkach (Nunc). Na
24 godziny przed wykonywaniem odczynu płytki opłasz-
czano przeciwciałami skierowanymi przeciwko następuj ą-
cym ludzkim cytokinom: IL-10, IL-IZ (p70'), TNF i IFN-y,
wchodzącym w skład uzywanych zestawów. Odczyfu do-
konano czytnikiem Multiscan MS (Labsystems) przy dfu-
gości fali 450 nm. Według podanych stęzeń standardów
i wobec próby ślepej, na podstawie odczytanej absorban-
cj i, uzyskano automatyczni e wykresy krzlłvej liniowej, pół-
lo gary tmicznej, a następnie wyniki stęzeń po szcze go lnych
cytokin w badanych surowicach. Czlilośc poszczególnych
testów była następująca: IL-10: 4 pglml; IL-I2 (p70'1:
4 pglml; TNF: 2 pglml; IFN-7: 4 pglml, Wyniki poddano
analizię statystycznej . Do oc eny zr óżntc ow ań liczebno ś c i
podgrup w tabelach lczyżowych stosowano: testy2lub do-
kładny test Fishera. Zależności o charakterze korelacyjnym
pomiędzy zmiennymi oceniano współczynnikiem korela-
cji rangowej z-Kendalla lub standaryzowanym współczyn-
nikiem regresji beta. Do oceny różntc między dwoma
rozkładami stosowano test sumy rang Wilcoxona. Jako
poziom kryterialny istotności obliczanych statystyk przy-
jęto p : 0,05. Wańości p równe lub wyzsze od przyjętego
kryterium oznaczano j ako nieistotne,

Wyniki iomówienie
O znaczenie s e rol o gi c znyc h m arke r ó w zakaż enia

C. pneumoniae oraz poziomu badanych cytokin
u chorych na TAB i w grupie kontrolnej. Serolo-
gic zne markery zakażęnia C . p n e u m o n i a e lub kontak-
tu zpatogenem przedstawia tab.2.

Tab.2, Zakażenie C. pneumoniae u chorych na TAB i w gru-
pie kontrolnej

Konlakl z patogenem

przewlekłe zakażenie

Aktywne zakażenie

n
ol
/o

n
ollo

n
o/

l
13,5

28
53,8

17
32,7

20
66,7

8
26,7

2

6,7

Objaśnienie: * istotność przy p < 0,05

W grupie chorych w porównaniu z grupąkontrolną
stwierdzono istotnie Wższy udziaŁ osób z mianami

ub aktywne
SerologicZ-
zakażenia



różnlcę pomiędzy grupą badaną
a kontrolnąw zakresie poziomów
IFN-7 i IL-10. Nie zanoto\^/ano

różńc w zakresie poziomów TNF
oraz IL-Iż. Szczegołową anallzę
wynikow badań przedstawiaj ą
ryc. I-4 oraztab.3-6.

Poziom IFN -y był ntżsryl w gru-

kimi wartościami IFN-y; dolny

Poziom IL-10 był bardzo istot-
nie wyzszy w grupie chorych niz
w grupie kontrolnej, Rozkład wy-
nikóww grupie chorych cechowa-
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Ryc. 1. Rozkłady wyników pomiaru IFN-7 (pg/ml)

.^*, grupa kontrolna

Objaśnienie:jak w tab. 2.

Tab. 4. Wyniki pomiaru IL_10 w grupie chorych i grupie kontrolnej oraz ocena różnic

Objaśnienie:jak w tab, 2.

Tab.5.WynikipomiaruTNFwgrupiechorychigrupiekontrolnejorazocenaróżnic
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zkłady wyników pomiaru IL-10 (pg/ml)
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Tab. 3. \Nyniki pomiaru IFN7 w grupie chorych i grupie kontrolnej oraz ocena różnic

o P75 Min. Maks.

Ghorzy

kontrolna

52

30

31 ,47*

41,00

23,49

15,01

28,3

37,5

7 ,65

29,30

48,48

52,80

0,0

22,1

81,2

70,3

o P75 Min. Maks.

Ghorzy

konlrolna

52

30

112,10*

37,03

78,05

25,g7

101,2

30 ,5

30,1 5

1 9.70

179,80

56,20

0,8

0,0

2g0,2

95,1

Med ia na N

Chorzy

konlrolna

52

30

49,35

26,61

45,62

12,57

40,5

2Ą,,|

10,10

18,20

77,68

36,20

1,9

0,1

195,0

52,1

Tab.6.WynikipomiaruIL-l2wgrupiechorychigrupiekontrolnejorazocenaróżnic

śr o Mediani

Chorzy

kontrolna

52

30

19,15

17,80

13,13

6,42

20,65

17,30

5,25

12,10

30,1 8

24,10

0,0

7,2

40,8

31,2

chorzy grupa kontrolna

Ryc.3. Rozkłady wyników pomiaru TNF (pg/ml) Ryc.4. Rozkłady wyników IL-12 (pg/ml)
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ło również większe rozproszę-
nie, zprzesunięciem w kierun-
ku warto ści wy ższy ch. Warto ś -
c ią gr anic zną g órne g o kwarfy-
la wyników w grupie chorych
było 17 9,7 8pglml w porówna-
niuz 56,2 pglml w grupie kon-
trolnej.

Grupa badana i kontrolna nie
rcżnlĘ się przeciębrymi pozio -
mami TNF. Zauważalne było
natomiast większe rozprosze-
nie wpików w grupie badanej.

Pod względem średniego
poziomu IL-I2 grupa chorych
i kontrolna nieróżnlĘ się istot-
nie, Rozproszenie wyników
w grupie chorych było nie-
znacznie większe niżw grupie
kontrolnej. Na podstawie ana-
liz regresji stwierdzono w ob-
rębie grupy chorych pozyĘw-
ną korelację między: IL-10
i IL-I2 (beta : 0,426; p : 0,007);
L-10 i TNF (beta: 0,404;p:
0,04) orazIL-I2 i TNF (beta:
0,362; p :0,043).

Poziom cytokin u chorych
z serologic zny mi markerami
zakażenia C. pneumoniae
lub kontaktu z patogenem.
Szczegółową analizę wyników
badań przedstawiają ryc. 5-8
oraztab.7-I0.

Stwierdzono istotną korela-
cję ujemną pomiędzy wyso-
kością mian a przeciw ciał prze-
ciw C. pneumoniae (wyrażoną
w postaci frakcji skumulowa-
nych dla poziomów mian prze-
ciwciał) a stężeniami badanych
cytokin (IFN-7: t : -0,604,
p < 0,001; IL-10: z : -0,550,
p < 0,001; IL-I2: t : -0,549,
p<0,01; TNF: r:-0,512,
p < 0,001). Wzrostowi mia-
na przeciwciał towarzyszył
nierównomierny spadek war-
tości badanych cltokin. Był on
istotny statystycznie w przy-
padku grupy z aktywnym
zakażęniem. w której poziom
cytokin byłniższy niżw pozo-
staĘch grupach. Odmienność
grupy z akĘwnlłn zakńenięm
zaznaczYła sl_ę !eŻ Pod. względem charakteru rozĘa- wlekĘm. G-py z kontaktem izzakażęniem przewle_
du wyników. Różniła się ona istotnie zarowno od gru- kĘm miĄ pódobne rozkłady poziomu badńych cy-
py z kontaktem, jak też od grupy z zakażeniemprze- tokin,

Tab. 7. Wyniki pomiarów stężeń IFN7 w zależności od wysokości miana p/ciał przeciw
C. pneumoniae (pglml)
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RYc. 5. Rozkłady wyników IFN-7 w zależności od wysokości miana p/cial przeciw C. pneu-
moniae (pg/ml)

Tab. 8, Wyniki pomiarów stężeń IL-10 w zależności od wysokości miana p/ciał przeciw
C. pneumoniae (pg/ml)
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RYc. 6. Rozkłady wyników IL-l0 w zależności od wysokości miana p/ciał przeciw C. pneu-
moniae (pg/ml)
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Konlakt z palogenem

przewlekłe zakażenie

Aktywne zakażenie

objaśnienie: a, b - średnie ozr7aczor7e rożnymi literami różńąsię istotnie przy p < 0,05

1 64,34a

147,88a

31 ,71b

Konlakt z patogenem

przewlekłe zakażenie

Aktywne zakażenie

192,10

Objaśnienie:jak w tab. 7.

10
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Tab. 9. Wy-niki pomiarów stężeń TNF w zależności od wysokości miana p/ciał przeciw
C, pneumoniae (pglml)

Rodzaj zakażenia n śr o Me d iana P25 P75 Mn Maks.

Konlakt z patogenem

przewlekłe zakażenie

Aktywne zakażenie

7

28

17

74 ,1 9a

68,04a

8,33b

77,86

31,39

5.43

36,1

64,7

8,5

23,1 0

46,60

4,03

1 80,1 0

81 ,18

10,10

18,5

16,1

1,9

195,0

132,3

21,6

Objaśnienie: jak w tab. 7

kontakt z patogenem przewlekłe zakażenie aktywne zakażenie

Stwierdzono istotną za\ęż-
noŚĆ pomiędzy występowa-
niem aktywnego zakażenl,a
a objawami TAB (dokładny
test Fishera: p < 0,005).
U wszystkich chorych z sero-
logicznymi markerami aktyw-
nę go zakażęnia C. p n eum o ni a e
rozpoznano tętniaka obj awo-
wego,

Pierwotrre z akńęnie C. pneu-
moniae indukuje produkcję
przęciwciałw klasie IgM i IgG,
natomiast powtórne zakażęnie
wyrvołuje szybki wzrost mia-
na przeciwciał klasy IgG i IgA,
bez odpowiedzi w klasie IgM.
U niektorych osób podwyzszo-
ne miana IgG i IgA utrzymują
sięprzez długi czas po ostrym
okresie zakażenta- uwaza się,
żę świadczą one o przejściu
zakażenia w formę przewl ekłą,
DoĘchczas brak jest pewnych
kryteriow serologicznych, po-
zw alający ch odroznic zakaże -
nia przewlekłe od nawracają-
cych, uwaza się jednak , że sta-
ła obecnoś c przeciwciał klasy
IgA wskazuj e raczej na prze-
wlekłe zakażente. przeciwcia-
ła klasy IgA należądo immu-
noglobulin krotko żylących
(czas połowicznego rozpadu
wynosi 5,8 dnia), Ęm samym
ich obecność świadczy o stałej
obecności antygenu. Wysokie
miana IgA uwazanę są za
wskaźnik wielu przewlekĘch
zakażęń bakteryj nych. Krązą-
ce swoiste przeciwciała klasy
I gA są niewątpliwym wskazni-
kiem obecności C. pneumoniae
i mo gą wsk azyw aó, że zakażę -
nie jest przewlekłe i wciĘ ak-
tywne. Długotrwale utrzymuj ą-
ce się podwyzszone miana
przeciwciał klasy IgG mogą
wskazywać na nawracaj ącę za-
każenia, przeby te w prze szło ś -
ci. Obecnośc przeciwciał kla-
sy IgM wskazuje na ostre, pier-
wotne zakażenie (9).

Testy serologiczne są po-
wszechnie stosowane w rozpo-
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Ocena objawów TAB u chorych z serologicznymi znawaniu zakażeh C. pneumoniae. Odczyn mikroim-
markerami zakażenia C. pneumoniae |ub kontaktu munofluorescencji (MIF), charakteryzujący sięwyso-
z patogenem. Wyniki badań przedstawi a ryc. 9 . ką swoistością i czułośc ią uznany został za ,,złoty stan-
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Ryc. 7. Rozkłady wyników TNF w zależności od wysokości miana p/ciał przeciw C. pneu-
moniae (pg/ml)

Tab. 10. Wyniki pomiarów stężeń IL-l2 rł,zależności od nr sokości miana p/ciał przeciw
C. pneumoniae (pglml)

Objaśnienie: jak w tab. 7.

aktywne zakażenie
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Ryc. 8. Rozklacly wyników IL-t 2 w zależności od wr sokości miana p/cial przeciu , C. 1lneu-
moniae (pg/m|)

9

8

7

9

4

3

2

1

0

10

9

8

7

ab
N
9

4

3

2

1

0
JŃOJŃo

lŃ@OlŃ@O
NJo@O@

JŃo
,l. a @ ó !

JN@O
ŃJo@

Rodzaj zakażenia n śr. o Med ia na P25 P75 Min. Maks.

Kontakt z patogenem

przewlekłe zakażenie

Aktywne zakażenie

l
28

17

25,24a

26,69a

4,23b

12,45

8,85

2,71

26,1 0

25,25

3 ,90

1l,20

21,20

2,18

39,20

34,35

5,58

6,4

5,2

0,0

40,2

40,8

10,2

kontakt z patogenem
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Ryc. 9. Ocena objawów TAB u chorych z kontaktem,zakaże-
niem przew|ekłym i aktywnym C. pneumoniae

dard" w tych testach diagnosĘcznychi dlatego uzna-
wany jest za metodę z wyboru (21). W niniejszych
badaniach u 86,50ń chorych na TAB stwierdzono se-
rologiczne markery wskazujące na przewlekłe (nie-
aktywne i aktywne) zakażenię C. pneumoniae.Wynt-
ki te są zgodne z danymt uzyskanymt przez innych
autorów (1, 15). Stwierdzono również zależnośó po-
między występowaniem aktywnego zakażenia a o6ja-
wami TAB, U wszystkich chorych z serologicznyml
markerami aktyrvnógo zakńęnia C. pneumoniąe roz-
poznano tętniaka obj awowego.

Wrazliwośó na zakażenie kazdym patogenem jest
wypadkową sił obronnych gospodarza i właściwości
inw azy jny ch czynnika zakńne go . We dłu g ob owi ązu-
jących obecnie poglądów, niemoznoś c zwalczęntaza-
każenia przęz ustrój wynika z nieadekwatnej raczej
niż upośledzonej odpowiedzi immunolog icznej (25).
Z akażenta wywołane p ato genami wewnątrzkomór-
kowymi s ą naj skute c zniej zw alczane pr zez o dp owi e dź
§pu komórkowego (25). Kllczową rolę w inicjowa-
niu odpowiedzi §pu komórkowego odgrywaIL-I2.
W następstwie kontaktu z anĘgenem monocyĘ/ma-
krofagi produkują IL-I2,którarazem z innymi cyto-
kinami indukuj e r o zw ój kl onów komórek, należ ący ch
do odpowiedzi typu 1. Odpowiedź odpornościowa
w stosrrnku do patogenów wewnątrzkomórkowych jest
procesem złożonym, j ednak niezbędnym j ej elemen-
tem jest wytwarzanieprzez limfocyty T IFN-y, który
z kolei chroni makrofagi przed zakażenięm tymi pa-
togenami. Zwiększoną wrażliwośc na zakńenia wy-
wołane patogenami wewnątrzkomórkowymi, takimi
j ak: L e gi o n e l l a, L i s t er i a, My c o b a c t erium i C h l amy dia
,qp. obserwowano u myszy nie produkujących IFN-7
lub nie posiadających receptora Rl dla IFN-7 (10).
Interesujące jest, ze w chorobach przewlekĘch może
występowaó przesunięcie w kierunku odpowiedzi ty-
pu 2. Typ ten określa się j ako upośledzoną odpowiedź
komórkową z nasileniem jednego lub kilku efektów
działania komórek B (na pr zyŁJad hip erg amma gl obu-
linemii, produkcji przeciwciał przeciwko własnym
tkankom lub nadmiemej produkcji IgE) i wzrostem

l objawy

I brak objawów

100,ook

66,6%

53,6%
46,4%

33,3%

przewlekłe

podatnośó na przewlekŁe zakażenia patogenami we-
wnątrzkomorkowymi, do których należy C. pneumo-
niae. Analtza stężeń badanych cytokin u chorych na
TAB, w zależności od serologicznychmarkerów kon-
taktu, przewlekłego i aktywnego zakażenia C. pneu-

muIL-I2, TNF, dalsze obniżenie stęzenia IFN-y), co
wiĘe się z jego uaktywnienięmorazprowadzi do na-
silenia stanuzapalnego (spadek stęzenia IL-10, obec-

tego typu stymulacji u chorych na TAB.
Na efeĘ dzińanialL-l0 na inne typy komórek skła-

da się równięż zahamowanie produkcji cytokin proza-
palnych (w tym IFN-7) przez akĘwowane monocyty/
/makrofagi (3), dlatego też IL-I} możę brac ldział
w negaĘwnej regulacji i kontroli odpowiedzi zapal-
nej (24). O tego rcdzaju sprzężeniu zwrotnym można
mówić wprzypadkubadanych chorych na TAB, uktó-
rych przy istotnie podwyższonym poziomie IL-l0
stwierdzono obniżony poziom IFN-7. D ziałanię IL- 1 0
jest niekorzystne w wielu zakażeniach patogenami

negatywne go sprzężenia nw otnego, zabezpieczające-
go przed produkcją IFN-7 i pobudzeniem komórek,

L-l0 jest jednym znajważniejszych mediatorów an-
Ęzapal e jej stężeniawgrupie cho-
rych z iem moze tłumaczyć fakt,
ze wszyscy ci chorzy mieli kliniczne objawy tętniaka.



' ],:,:ffi3ly6ylla Wet. affi, 59 (12}

Wiele cy,tokin może wzmagac slmtezę IL- 1 0, w tym:
TNF, IL- 1, IL-6 i IL-I} (24, 25). Do rozlicznych s§-
mulatorów, mogących indukować produkcję IL-10,
należąbakterie i ich produkty, w Ęm równiez endo-
toksyna. W pełnej krwi ludzkiej indukowana endotok-
synąprodukcja IL-10 jest częściowo zależna od TNF
(24). Pozytywna korelacja między stężeniem TNF
i L-10 w grupie badanej świadczy o istnieniu takiej
zależności u chorych na TAB, Rola TNF w przebiegu
zakażenia została opisana w wielu pracach (3, 6, 16).
Cytokina ta jest centralnym składnikiem skutecznej
obrony przed czynnikami bakteryjnymi (6). Jest ona
silnym aktywatorem neutrofili i makrofagów, prowa-
dzący m do na s i 1 eni a wydzi el ani a pr zez nie pr oteaz or az
stymuluj ącym wewnątrzkomórkowe zabij an ie zależ-
ne od tlenu. TNF jest czynnikiem indukującym eks-
presję molekuł adhezyjnych neutrofili i komórek na-
błonka naczyń; dzińanie to jest niezbędne dla migra-
cji Ęch komórek do miejsc, w których toczy się pro-
ces infekcyjny. Ponadto, aktywno ść bójcza neutrofi li
i makrofagów wzrasta pod wpĘwem endo- lub egzo-
gennego TNF (20). Jest więc mozliwe, że obniżęnte
poziomu TNF u chorych z aktywnym zakażeniem
zmniejsza skuteczno ść mechani zmów odpowiedzi
komórkowej i w ten sposób narusza równowagę mię-
dzy siłami obronny,mi gospodarza a właściwościami
inwazyjnymi czynnika zakażnego,j aka prawdopodob-
nie istnieje u chorych zprzewlekłytnzakażeniem, a to
z kolei sprawia, że llega ono zaostrzeniu.

Związki IL-10 z TNF majązłożonąnafurę. Z jednej
strony, IL- l0 ma wpĘw hamujący na produkcję TNF.
Z drugiej strony, produkcja IL-10 możebycwzmaga-
naprzez TNF (24, 25). Nie stwierdzono hamującego
wpŁywu IL-10 na produkcję TNF u chorych na TAB.
Wyniki niniejszych badań przemawlają za występo-
waniem u nich drugiego mechanizmu regulacji ana-
liza regresj i wykazała korelacj ę p ozytyw ną między
L-10 a TNF. IL-I2, produkowana m.in. pTzez mono-
cytylmakrofagi i neutrofile, jest niezbędną do rozwo-
ju odpowiedzi typu I (25). Mikroorganizmy, szcze-
golnie patogeny wewnątrzkomórkowe, pobudzają ma-
krofagi do zywiołowej produkcjilL-I2, która z kolei
pobudza komórki NK, a następnie komórki, należące
do odpowiedzitypu 1 (głównie limfocyty T), do pro-
dukcj i IFN-7 (2, 25). Indukowany przęz IL- 12 IFN-7
działa jako silny element sprzęzenia zwrotnego w re-
akcji zapalnej. Uzyskane w badaniach własnych wy-
niki mogąwskazyłvaó na istnienie u chorych na TAB
zaburzenia tego elementu regulacji - mimo stężenia
IL-lz porównywalnego ze stężeniem tej cytokiny
w grupie kontrolnej wykazano u nich obnizony poziom
IFN-7,

Wśrod cytokin indukowanych przez IL-IZ dominu-
je IFN-7, ale są również TNF i IL-2 (25). Mozna są-
dzic, że u chorych na TAB IL-1,2 pobudza raczej pro-
dukcję TNF niz IFN-y - przęmawia za Ęm dodatnia
korelacja międzylL-I2 a TNF w grupie badanej. Zko-
lei, sĘmulacj a IL- 1 0 przez TNF polaryzuj e odpowiedź
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odpornościową chorych w kierunku odpowiedzi typu
humoralne go. Paradoks alni e, IL - I 2 indukuj e r ównież
komorki T do produkcji działającej przeciwstawnie
IL-10, możę to wskazywać na istnienie mechanizmu
uj emne g o spr zężenia zwrotne go, o gr anic zaj ące go p ro -
dukcję IL-I2. Wydaje się, ze poptzezten mechanizm,
IL-IZ moze również promować odpowiedźĘpuZ ibyó
silnym adjuwantem odporności humoralnej (25). Sil-
na dodatnia korelacja między stęzeniami IL-I2 i IL-10
wskazuje na występowanie tego mechanizmu u cho-
rych na TAB. Na modelu mysim wykazano, żewrażlt-
wość na zakażeniapatogenami wewnątrzkomórkowy-
mi dramatycznie wzrasta po neutralizacji endogennej
IL-I2,IFN-7 lub po zntszczęniu komórek NK (4).
U osób palących funkcje komórek NK mogą byc za-
hamowane (7). Zważywszy, ze większość chorych
w prezentowanych badaniach było nałogowymi pala-
czami można sądzic, że być możę to defekt komórek
NK odpowiadaza niskie stęzenie IFN-7, mimo porów-
nywalnego z grupąkontrolną poziomu IL-12. Nizsze
stężenia IL-I} i IFN-7 w grupie chorych z aktywnym
zakażęniem w porównaniu z pozostałymi chorymi
mogą tŁumaczyć utratę możliwości kontrolowania
przewlekłego zakażenia i jego zaostrzęnl,ę. IFN-7 od-
grywa centralnąrolę w indukowaniu i regulacji odpo-
wiedzi odpornościowej. Jest on jedną z cytokin swo-
istych dla odpowiedzi typu 1, którą indukuje, hamując
równo cz e śnie o dp owi edź typu 2 . Aktywow anie pr zez
niego makrofagów powadzi do wzmożonej produkcji
cytokin pr ozap alnych w o dp ow iedzi na r óżne b o dżc e.
Obnizony poziom IFN-7 sugeruje upośledzenie odpo-
wiedzi Ępu komorkowego. W badaniach eksperymen-
talnych wykazano, że myszy, nie produkujące IFN-7,
ni e p o s i adały zdolno ś c i zw alczania zakażenia, wywo -

łanego przęz Chlamydia trachomatis (13). Wyniki pre-
zentowanych badań wskazują ze podobna sytuacja
dotyczy ludzi zakażonych C. pneumoniae - niski po-
zi om I FN -7 spr zy j a wy s tęp owa niu zakażęni a prz ew 1 e -

kłego, dalsze jego obnizenie powoduje zaostrzenie
przewlekłej inlekcji.

Uważa się, ze reinfekcja, wywołana przez C. pneu-
moniae zaostrza stan zapalny w zmianachmtażdżyco-
\\yc h. N a mo de l a ch zw ier zęcy ch zakażenia C . t r a c h o -
matis s1rllierdzono, że nawracające zakażenia wywo-
Łująbardziej nasilone i długotrwałe zmiany zapalne
(22).W badaniach Lindholta i wsp. stwierdzono zna-
czącą dodatnią korelację między wysokością mian
swoistych IgA i IgG a średnią rocznąprogresją TAB.
Wysokość miana IgG równa lub wyższa od 1 : 128
występowała statystycznie częściej u chorych z rocz-
nąprogresjąwiększąnlżI cm (14, 15). W dwóch ran-
domizowanych, podwojnie ślepych próbach klinicz-
ny ch z wykorzystani em plac eb o w ykazano, że wzro st
małych tętniakow został zwolniony u chorych \ęczo-
nych roxitfomycynąi doksycykliną (18, 29), Ponadto,
na mo de lu zw ler zęcy m wykazano, że anĘ geny b ło no -
we C. pneumoniae są odpowiedzialne zaposzerzenie
światła aoĘ or az aktyrvacj ę makrofagow, tworzących
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nacieki zapalne w ścianie tętniaka (28), W badaniach
in vitro stwierdzono równiez, że obecnośc C. pneu-
moniae powoduje nasilonądegradację elasĘny w ścia-
nie aorty (23).

Wyniki przeprowad zony ch b adań stanow i ą p otw i er-
dzenie tezy o r oli zakażenia C. p n eu moni ae j ako czyn-
nika nasilającego proces niszczenia ściany aorly. Wy-
daje się, że dotyczy to głownie zakażenla aktywnego,
w którego przebiegu układ odpornościowy chorego
traci kontrolę nad zarazktem, czego wykładnikiem są
zabur zenia re gulacj i odp owi edz i o dp orno ś c i owej,
wyrażone obnizeniem stęzenia IL-IZ, IL-10, TNF
i IFN-7 oraz fakt, ze u wszystkich chorych w grupie
z aktywnym zakażęniem rozpoznano tętniaka obj awo-
wego.

Wnioski

1. Aktywne zakażenię C. pneumoniae ma związek
z nasileniem procesu niszczenia ściany aorty u cho-
rych na TAB.

2,Badania serologiczne chorych na TAB w kierun-
kuzakażenia C. pneumoniaemogąbyć pomocne w wy-
łonieniu grupy chorych zagrożonych pęknięciem tęt-
niaka.

piśmiennictwo:

l Blanc,hanl J F,.4rnleniun lt K., Peeling R, Fricszn P. P-, Shatt C, Btult-
hlm R C : The re laliolr betwecn Chlanlvdia plleunlolliae irrt-ection arrd abdo-
nlina] aortic aneul\/slll: case-control sttldy, CIill lrll'ect Dis ]000.30.
L)46-941

2 Casstttella M A, Metla L, Gaspel ini S., D',[ndrel A, I1l X.. Tt ittt,hiet i G,.
]rrterletrkin-12 production by, lrunlan polynlolpholluclcal leukocytes F.ur

J. lmnluno] l995.25. 1-5

3 Ctttt.i J. H. A J., Mcis J. F. G ,\4, Lloogkdnlp-Ktlt,slctttje J ,J ,ł : A plinler
on cytokines: soulces, feceptors, cfl'ects. and inc]ucers Clill ,\4iclobioI Rer
l997, l0. 142-780

1 Ga-:illelli R T., Hietl,S , Ił't;1_1'S., Shel ,1 :|L-IZ is requiled 1bl,T-cell inde-
pendent induction of lFN-ganrr-r-ra by an intraceIlular parasite and inc]uces
Iesistance in T-deficient bosts Proc. Natl Acad Sci USA l99_]. 90. 6l l5-
_6] l9.

5 Hahn D L, Buksleitt D, LuskinA,Zeit:H: EvidenceforChlanlydiapneu-
t-tloniae infection in steroid-dcpendetlt asth]Da Alln AJlelgv Asthllra l1,1r;llt-L-

no1 l998. 80, 45-49,

6.Havell E ,] : Er idcnce that nrnror neclosis f'actor has an impoltant tolc in
antibactet,ia] l,esjstance J, Itnnlunol. l989. l43. 2ll9,+-2899.

7 Hertzen1,onL C:Chlamydiapneulnoniaeanditsloleinclrronictlbstt-tlctir,e
pulmonary disease Ann Med l998, 30,27-31

8.Hertzen von L, Kaprio J., Koskan:,uo lL! , ]sottho R, Suikku P.: Hrtnloral
immune response to Chlamydia pneumoniae in twins discordant for slllcl-
king J, lntern. Med lqq8.244. )27-).34.

9 Hertzen von [,, Tóvllla M., Gimi.yhunoy A, Bloigu 1 , Leinonctt M.. Suik-
ku P., Haahtela I: Asthma. atopy and Chlalnydia pnculrroniae antibodies in
adults. Clin. Exp Allcrgy l999,29.522-528

ll.Hcllląnd S M., Dornrun S E, Kyon A Pitha-Role T. F., Fntcht D |I ,

Gerstberger S. M., Noel G, J., tr'eslerhus P., Brol,rn trl R, Flai,sher T, A:
Abnormal regulation of intert'eron-g, interletlkin- l 2. and tutrror nect osis l'ac-

tor-alpha in hunran interferol-t-g receptor 1 deficiency J Int'ect Dis l998,
178. 1095-1 l0.1

1l Juy,onen J., Julonen T., Laurila A, .Alakarppa H, Lottnalmuu (, .Slll-
cel H M., Leinonen l\4 , Kairaluoml M. l , Saikktt P.: Delnonstration ol'Chla-
mydia pneunloL-tiae in the u,alls of abdominal aoftic aneulyslls..l \/asc Surg
lqq7 )5 4qq-5ns

12 Kcu,Isson L, Gnarpe J., Naas J., Olsson C , Lilltlholnl J., Steen IJ , Cnlr-
pe //.: Detection of viable Chlamydia pnetll,noniae in abdonlinal aortic allcu-

rysms, Eur. J, Vasc Endovasc. Surg. 2000, ] 9, 630,635
13 Lanlpe M. F, ll/ilson C B, Bevan M J., Stut nbach M N : Ganlrna interf'elon

production by cytotoxic T lymphocytes is required for resolution ofChlanly-
dia trachomatis infection Infect Itlnrutl ] 998. 66. 5.157-546l

Medycyna Wet. 20{lil, 59 (12)

l4 Lindholl ./. ,S., Ashton H. A , St,rlll R ,4 : ]rrdicattrrs olinfection witb Clrlamy-
dia ptleumoniac are associated lvi[h expansion of abclonrinaL aoftic aneu-
l.vslns. J Vasc Surg 200l. _]4.212-2l5

|5 Lindholt .I. S, Juul S, Vlntman S, Lind L, Fa:ting lł., Hennebet,g E I|:
Inlnrunoglobulin A antibodies against C hlarnydia pneulloniae are associated
rł,it]r expansion of abdonlina| aofiic aneulysln, I}r J Sulg ]999. li6. 63,+-638,

l6 Lttc,cl D R, C]ct iti M,,Shell,et C 'ł/ : Tl,pe l and rype 2 cl,tokine d_"-sregu-

lation in hu;lan inlcctious, trcolrlastic. alld itlflalllnattll1 discases C']in N4i-

crclbio] Rev ]996, 9, 532-562
]7_\lu:ur E , Iltllski ,1: Cytokin1,jako modtllatory odporliedzi inllnunologicz-

ncj rł przebiegu zakaźcllia Pol. Mer]< l-ck 2()0l. l l. 375-377
|8.,\,lrlsorin \4 , Jut,onen .J.. Bian<,uti F., Sutltt J., Surccl H. ,\.l , Lainonen M.

Suikktt P., .Jttyonut L: [Jse of cloxyc;,clir-re to dect,ease the grorith rate of
abclomillal aońic aneulysnls: A laLldonlizct1, doLlbIc-blind. placebo-control-
lctl piJot studr, J Vasc Sulg 200l, _]:ł. ó06-6l0

19 ,\'iąlziela P : Występou.allle zakażci wywołanych przcz Chlatlydophila sp,

a u,skaźniki biochemiczne u chorych operorvanych z pou,odLt tętniaka aort,y

bl,zuszncj Medvcyna Wet 2003, 59. 525-528
20OsvaltlIP,I|l,nnT. l,ShaA,Janleł.9. l.:Interlcukin-l0inhibitslrracro-

phage mic1,obicidal actir itl,by blocking the entlogenous production oftunrol
ncctosis fłctor rcquired as a costimulatory factor lol intetfcron-gatnnra-in-
duced irctivarion Immutrologv ]992. 89, 8676-8ói]0.

2l Pct,ling R I1'., WLtng S P., Cr1.1 llon J. T., Blosi F., Btllttun J.: Intel,-labora-

tol,y comllal,isoll of micro-inlnlutrof.luclrescenoe results. [in:] Procccclings
FoLllth Mceting of the lltlropean Society 1br Chlamydia Research. ],lc]sinki.
FinIand, Attgust 20-23,2000, |_]0 Editor: P Saikkrr

).2. Ptllttilii J. \1 . Attttilct M., I'uolll;l;uinen \,[., Lctut ill A , I Ltrkilą K, Srll lzls l/
,\,lal;ela P. lt , Raulonen \' : LocaI imnlttlle rcsponses to Clrlan,ydia p]]eulllo-

triac in thc ILlngs of'BALB'c nlicc clurillg prinlary int'ection and leinlcction
lnl'ect Inlllll-ul l998. 66. 5l l3-5l 18

)3 Palel,sen E , Botnun J , Ll'ugberg F., Btlrgstrtlln S.. Allquist ,( .4 : ]n r itro

degradatitln olaol-tic elasLin bl,C'hlanlydia pneutnoniae Eur .l Vasc ELtdo-

vltsc Sut-tl 200l .22. 143-447
24 Poll valt tlcr T., i|lurrhlttl A , Deycnter S J. 11 :The role of iLlter|eukirl- |0 in

thc pathogcnesis olbaclcrial inl'ection Clin Microbio] lnt'ect 1997. j.
60-5-607

25 Rtllnani L , Put,t,crli P., Biytotti F: ]ntel lctrkin-]2 in inf'cctious cliscases C'Lin

Microbio] Rer l997. l0 ó]1-6_]6
26 Se isł R, Di Pielt,o M., Sttnliltrl ] , clel Pilno ,V- Iutyel,i .1 , Dttgitttlti 1 ,

Pęttto :\,I: ChIanlydia pllertlllolliac inlection alld atllerclscleltltic colollalt
disease Anl HealtJ ]999.137. l]l6-]]l9

),1 Tunturittct \'. .1 , \{t,Ilillun ltr'. I) , Sltiye|_1 I'. P. Pcalle ll'i l/: Expression of
lllatlix nlctalJop1,oteitrascs aLlc] their inlribitols in allelLrl,sllls atld normal
aorta Sut,gery 1991. 1)2,264-21 ]

28 Tuntbiuh J , Pol cll J. r: Chlanlydia 1lllcrnnotriae anligel]s lacilitate expeti-
mellta1 aortic dilatation: Prcvelltion u,ith azith1,onr;,cin. J Vasc Sltl,g,2002.
36. ]()l1-1()l7

2|) Ihnmen S', Litldholr.J S, ()rlerglul-d L, Fusliltg l!, Hentteherg E W'.:

Randonlizec] double-blind contlolled triirl ofloxithromycin 1bt,prevcntion of
abt]tllnitlal aortic alrcltrvsnl erplt:lsioll Br J Surg 200l, 88. l066- l07]

Adres autora: dr n. lncd. Elżbicta Nlazur, ul. Chodźki 1.20-09_] Lublin:
c-mail: elamazur@'l,ahoo.com

REIS A. L., CARVALHEIRA J., SCHMITT F. C.,
GARTNER F.: Badanie immunochemiczne ekspre-
sji E-kadheryny w nowotworach sutka psów. (Im-
munochemical study of the expression of E-cadhe-
rin in canine mammary tumors). Vet. Rec. l52,
6żI-624,2003 (ż0)

Kadhcr.vny należą do glupy tfansL1,1c1l]branorł,vclr glikoproteill zaangażo\ła-
nych rł adherencje konló;-ek za pośrednictrł,eln zalcżnych od Ca honlotvpou yc1l

inrerakcji U człorłieka E-kadheryny ulegają często inaktyu,acji \\ l1o\\()tu()rze-

niu Stoslrjap l,netodę illllllunochenliczną okrcśIono rolę E-kadheryny rl 20 tro-

wotwtlrach dobrotIilvych i 40 nolvotworach zlośliwyclr gr-uczołu nl lekorvego suk
W nouottvorach dobrotlirvych duże ilości tl-kadheryny poĘ,rł,a[y brzegi rra-

błonkou. podczas gdl,rł,,ł5% nowotu,oró,"l,złoś]iwych ta ilośc była zracznie
nlniejsza Słabo zr,óźnicori,anc raki cechorvała mniejsza imnrunoreaktyrł,lrośc clla
E-kadheryny aniże]i w pełni zrciznicou,anc raki
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