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Summary

The aim of the research was to determine the frequency of infections induced by ChlamydophThe aim of the research was to determine the frequency of infections induced by Chlamydophila psittaci in
patients subjected to operations as a result ofatherosclerotic arterial obstruction ofthe lorver limbs. Serologic

. tests revealed the presence of antibodies steered against ChI. psittaci in 60V" of the examined patients. How-
ever, the number of falsely negative results indicates the limited efficacy of serologic tests in diagnosis. Only
the results of cytochemical and immunocylochemical testing of segments of vessels and atherosclerotic lamina
may §ugg€st that these microorganisms participate in the pathogenesis of atherosclerosis The pres€nce of EB
bodies was determined through applying the above mentioned methods in all the examined patients having
chronic atherosclerotic ischaemia of the lower limbs. The obtained data revealed that the concomitant appli-
cation of serologic tests and cytochemical and immunocytochemical examinations enables a mor€ complete
diagnosis of Chlamydophila infections. flowever, the data obtained do not give ultimate evidence of the infec-
tious background of atherosclerotic processe§. They may merely be the basis for further research on the role
of Chl. psittaci in the ethiopathogenesis of chronic ischaemia of lower limhs.
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Mtażdży c a tętni c j e st naj czę stszą pr zy czyną pr ze -

wlekłego niedokrwienia kończyn dolnych, Etiopato-
geneza mi ażdży cy nl,ę zo stała o st at e c zni e wyj aś ni o na,
mimo wielokierunkowych badań laboratoryjnych i kli-
nicznych. Pierwotrrąp rzy czynąrozwoju wczesnych pro-
cesów miażdzycowych sązaburzenia prawidłowej funk-
cji komórek śródbłonka powstałe w efekcie toczących
się w świetle naczyń krwionośnych procęsów zapalnych.
Uszkodzone lub pobudzone komórki śródbłonka uwal-
niająmediatory reakcji zapalnej takie jak: czynnkwzro-
stu TGF-B, czynniki chemotaktyczne (IL-I,IL-6, IL-S,
MCP-1) oraz wolne rodniki tlenowe (I, 2, 9, 19). Koń-
cowym efektem miejscowych procesów zapalnych są
zmlany zwyrodnieniowowytw orcze w naczyniach
określane mianem blaszki miażdży cow ej.

W indukcji procesu zapalnego prowadzącego do
rozwoju wczesnych zmtan miażdżycowych, istotną
rolę przypisuje się obecnie infekcjom, zwłaszczawy-
wołanym przez drobnoustroj e z rodzaju Chlamydophi-
la (2, 8, 15, 16). Drobnoustroje te należą do rzędu
Ch l amyd i a l e s, r o dziny Ch l amydi a c e a e t rc dzajl Ch ] a -

myd oph i l a, W obrębie rodzaj u Ch l amyd ophi lawystę-

pują gatunki takie jak: Chlamydophila psittaci comb.
nou, Ch]. aboftus sp. nov., Chl. felis sp. nov., Ch]. ca-
viae sp. nou., Chl, pecorum comb. nov. I ChI. pneu-
monae comb. nov(1). Ęm drobnoustrojom, a szcze-
gólnie Chl. pneumoniae, przypisuje się tez rolę w pa-
togenezie zawŃl i choroby niedokrwiennej serca oraz
mlażdĘcy naczyńkrwionośnych (5, 6, 10). Dynamika
ro zwoj u zmian mlażdży cowych wywołany ch czynni-
ktem zakażnym j e st mo dyfi kow ana pr zę z c zynniki ry -

zyka (I2). W dostępnym piśmiennictwie brak jest da-
nych odnośnie udziału zakażęń Chl. psittaci w patoge-
nezte pr zewl ekłe go ni e dokrwi e nia końc zyn do lnych.

Określenie częstotliwości występowania zakażen
wywołanych przez Chlamydophila psittaci u chorych
leczonych operacyjnie z powodu mtażdżycowej nie-
drożności tętnic kończyn dolnych było przedmiotem
prezentowanych badań.

Matefiał imetody
Badaniem objęto 25 mężczyzn w wieku 47 -]8lat z ob-

j awami niedrożności aortalno-biodrowej. Według klasyfi -

kacj i Fontain e' a l I'7 mężczyzn rozpoznano IIo niedokrwie-
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nia kończyn dolnych z dystansem chromania przestanko-
rvego poniżej 200 m, u kolejnych 15 chorych występował
Illo niedokrrł,ienia z vryraźnie zaznaczonymbólem spoczyn-
kowym, natomiast u pozostałych 10 stwierdzono IVo nie-
dokrwienia z obecnościązmian matlwiczych na stopach.
Pacjentów poddano terapii zachowawczej, polegającej na
stosowaniu leków rozszerzający ch naczynia, zmniejszają-
cych krzepliwość krwi, a w razie potrzeby także leków prze-
ciwbólowych. U wszystkich chorych pomimo stosowania
le czenia zachow aw cze go, obj awy ni edokrwi en ia kończy n
dolnych ulegały stopniowemu nasileniu. Z powodu braku
pozytywnych wyników terapii zachowawczej chorych za-
kwalifikowano do zabiegu operacyjnego, polegającego na
imp 1 antacj i pr otezy aortal no - dwuudowej . P rze d zab ie gi em
pacjenci zostali poddani badaniu przedmiotowemu, wyko-
nano arteriografię tętnic kończyn dolnych oraz pobrano
krew do badań biochemicznych i serologicznych, Dodat-
kowo zmierzono ciśnienie na tętnicy piszczelowej tylnej
i grzbietowej stopy przy pomocy przepływomierza (Sono-
mata 100 T8M.5.S.8C), obliczając następnie wskaźnik kost-
ka-ramię. Chorzy byli operowani w znleczuleniu ogólnym
l zewnątrzoponowym.

Zakres podjętych badań obejmował określenie w suro-
wicy poziomu przeciwciał skierowanych przeciwko Ch]a-
mydophila, badanie histopatologiczne pobranych wycin-
ków naczyń i blaszek mtażdżycowychoraz obecność ciałek
podstawowych EB Chlalnydophila psittaci w preparatach
mazanych z surowicy i odciskowych z wycinków naczyń.

Badania serologiczne. Materiał do badań stanowiło 25
próbek surowicy krwi pobranych od pacjentórv przed za-
biegiem operacyjnym, u ktorych badaniem przedmiotowym
stwi erdzono zmiany mi ażdzycow e w naczy nlach krwi ono ś -

nych. Poziom swoistych przeciwciał w surowicy dla Chla-
mydophila określono za pomocą odczynu wiązania dopeł-
niacza (OWD) z lży ciem antygenu Chlamydophi la psi tta -

cr(Biovet lvanowice na Hane, Słowacja). Do każdej próbki
surowicy wykonano kontrolę odczynu l rozcieńczenia 1/8,
ll16 | ll32. Kontrolę pozytyr,vną odczynu stanowiła dodat-
n ia surowica zaw ier ająca swo i ste przeciw ciała dla te go drob -

noustroju. Jako kontroli negatyrvnej uzyto surowicy wolnej
od przeciwciał skierowanych przeciwko tym zarazkom.

Badania bakterioskopowe. Materiał do badań stano-
wiĘ preparaty odciskowe z wycinków ściany aortybrzusz-
nej wraz zblaszkami miażdżycowymi pobrane od 25 pa-
cjentów w trakcie wykonywaniazablegu operacyjnego oraz
preparaty mazane sporządzone z 25 surowic. Identyfikacji
ciałek EB w badanym materiale dokonano za pomocąbar-
wienia metodą Stampa oTazw teście immunofluorescencji
(IF) z zastosowaniem swoistych przeciwciał skierowanych
przeciwko Chlamydoph ila psittaci.

Barwienie metodą Stampa. Wysuszone preparaty bar-
wiono 10% roztworem fuksyny karbolowej przez 10 mln.
po czym spłukiwano je wodądestylowanąi zalewano2,5oń
kwasem octowym na 3-5 sekund. Po spłukaniu wodą de-
styl owan ą prep araty dob arwi ano 0,8oń ziel eni ą m elachito -

wąprzez 10 sekund. Następnie po kolejnym spłukaniu wodą
destylowaną preparaty suszono i oglądano pod imersją.
Ciałka EB barwiły się na kolor żywoczerwony przy deli-
katnie zielono zabarwionym tle.

Odczyn immunofluorescencji. Preparaty po wysusze-
niu utrwalano w acetonie przez 5 min., a następnie po na-
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łozeniu koniugaty monowaletnej (Chlamydia Direct IĘ
Francja) umieszczano je w komorze wilgotnej i inkubowa-
no w temp. 37"C przez 30 minut, Po zakończonej inkuba-
cji preparaty spłukiwano dwukrotnie wodą destylowaną
i nakładano zbuforowanąglicerynę. Po zamknięciu szkieł-
kiem nakrywkowym preparaty oglądano w mikroskopie im-
munofluorescencyjnym przy powiększeniu 1000x. Ciałka
EB barwiły się na kolor zielonkawożółty.

B adania histop atolo giczne. Wyc inki naczy ń utrwala-
no w 80% zbuforowanej formalinięprzez 3 dni. Następnie
próbki odwodniono w kolejnych stężeniach alkoholu: od
60% do 96%. Próbki utrwalone prześwietlano ksylenem
i zatopiono w parafinie, Zkażdej próbkiwykonano kilka-
dziesiąt skrawków parafinowych o grubości 7 pm, które
barwiono hematoksylinąi eozyną. Preparaty po zatopieniu
w balsamie kanadyjskim oglądano w mikroskopie świetl-
nym pod powiększeniem 1000x.

Wyniki iomówienie
W badanych wycinkach naczyń krwionośnych

stwierdzono ś c i eńczenie ś c iany nac zy nia, zmiany mar -
twicowe o róznym nasileniu zlokalizowano na błonie
zewnętrznej naczynia oraz ogniska zwapnienia i gala-
retowate nacieki pokryte nalotami włoknika na błonie
Wewnętrznej tętnic. Badaniem histopatolo gicznym
potwierdzono obecność nacieków zapalnych i ognisk
zwapnieni a w ści anie naczynia oruz rczlę głej marlwi -

cy śródbłonkanaczyń (ryc. I,2).
Wyniki b adań seTo l o gi cznych pacj ent ow z pr zewle-

kłym niedokrwieniem kończyn na t\e miażdżycowym
w ki erunku obecno ści przeciwciał anĘ - Ch} am ydoph i -
]a oraz bakterioskopowych na obecnośc ciałek podsta-
wowych w ich surowicy przedstawiono w tab. I iryc. 4.
Z danychzawartych w tabeli wynika, żeprzeclwclała
anty-Chlamydophila,w mianie 1/8 do 1/16 stwierdzo-
no w odczynie wiązania dopełniacza l 15 (60%) pa-
cjentów, Natomiast ciałka elementarne w rozmazach
surowic barwionych metodą Starnpa stwierdzono w
24 probkach (96%).Ich koncentracja w surowicy po-
szczegolnych pacjentów była zrożnicowana. W 2 su-

Ryc. 1. Preparat histologiczny barwiony hematoksy|iną i eozy-

ł,'l ,.,l,

ną (H i E). Rozległa martwica śródbłonka naczyń (pow. 1000x;
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Ryc, 2. Preparat histologiczny barwiony H i E. Ogniska za-
palne w ścianie tętnicy (pow. 1000x)

rowicach były one bardzo Iiczne (++++), w 6 liczne
(+++), w kolejnych7 nieliczne (++;, a w pozostałych
9 występowały pojedynczę ciałka podstawowe EB.
Z kolei w odczynie immunofluorescencj i pozytywne
wyniki uzyskano w dwudziestu badanych surowicach
(80%), ztym, że w pięciu obserwowano liczne (+++),
w kolejnych trzech nieliczne (f+), natomiast w pozo-
staĘch dwunastu jedynie pojedyncze (+) ciałka EB,

Stosując te same metody uzyskano podobne wyniki
odnośnie obecności ciałek EB w preparatach odcisko-
wych z wycinków naczyń i blaszek miażdżycowych
(tab. 2 i ryc. 3). W preparatach barwionych metodą
Stampa ciałka EB występowaĘ u wszystkich badanych
pacjentów, pIzy czymu 5 w obrazte mikroskopowym
stwierdzono bardzo Itcznę (++++), u 14licznę (+++),
a u pozostaŁych 6jedynie pojedyncze (+). Natomiast
pr zy uży ciu o dczynu immuno fl uore s c encj i lic zne c iał-
ka EB (+++) obserwowano u 7 pacjentów, u 9 nielicz-
ne (++), u kolejnych 3 pojedyncze (+), natomiast u
pozostaĘch 6 stwierdzono ich brak.

W świetle,,uszkodzeniowej" teorii powstawania
mlażdżycy pierwotne zmiany chorobowe są efektem
i mmuno 1o g iczno - zap alnej o dp owiedzi śc i an y naczy -
niowej w wyniku uszkodzenia jej morfologii lub za-
burzenia czynno ści. W p ato gene zte miażdży cy naczyń
krw i ono ś ny ch w ażny ldział maj ą czy nniki zakaźne,
wśród których znacznąro|ę przypisuje się ostatnio in-
fekcjom wywołanym przez drobnoustroje z rodzalu
Chlamydophila. Rola tych drobnoustrojów, a szczę-
gólnie Chl. pneumoniae, w aterogenezie polega praw-
dop o dobnie na inicj acj i proc e su zap alne go pr ow adzą-
cego do miażdżycy, jak również jej groźnych powi-
7<łań,Przyczynąz\vroceniaszczególnejuwaginaudział
tego drobnoustroju w rozwoju wczesnych zmian
mtażdżycowych było stwierdzenie u osób badanej po-
pulacji wysokiej korelacji pomiędzy obecnościąprze-
ciwciał anty - Ch l. pn e um oni a e w surowicy krw i a czę-
stością występowania u tych osób chorób sercowo-
naczyniowych, Dodatkowym algumentem przemawia-

Medycyna Wet. 2003, 59 (7)

Tab. l. Wyniki odczynu wiązania dopełniacza i badania bak-
terioskopowego na obecność ciałek podstawowych Chlamy-
dophila psittaci w surowicy operowanych pacjentów
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Objaśnienia: badania serologiczne: (-) wynik negatywny, (+)

wynik pozl§łvny; badanie bakterioskopowe: (-) wynik negatyw-
ny, (+) 1-5 ciałęk EB w polu widzenia, (++; 6- 10 ciałek EB, (+++)

1l -20 ciałek EB, (++++; powyżej 20 ciałek EB

jącym za jej udziałem w patogenezie miażdżycy była
b e zp o śre dn ia izolacj a te go zar azka z makr o fagów i ko -
mórek piankowych blaszek miażdżycov\rych oraz ścia-
ny naczy ń krwi ono śny ch, szcze golnie z komórek mi ę -
śni gładkich i śródbłonka (4,20,2I). Wyniki badań
własnych sugerują że w etiopatogenezie niedokrwien-
nej choroby kończyn dolnych na tle miażdżycowym
u ludzi mogąuczestntczyc również drobnoustroje na-
leżące do gatunku Chl. psittaci. Głównym rezerwu-
arem zarazka są przede wszystkim ptaki, zwłaszcza
papugi i gołębie, a do zakażenia dochodzi najczęściej
drogąwziewną. U ludzi choroba może przebiegać w
po staci uo gólnionej infekcj i, zapalenia płuc or az bez-
objawowych zakażeń, Przy użyctu odczynu wtązania
dopełniacza w badaniach własnych stwierdzono wy-
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Tab. 2. Wyniki badań anatomo-histopatologicznych oraz bakterioskopowych wycinków tętnic pobranych od chorych w trak-
cie zabiegu operacyj nego

Zwapnienie błony wewnętrznej i naloty włóknika

Mafiwica i zwapnienie błony wewnętnnej

0gniska zwapnienia na błonie wewnęlrzne|, naloty
włóknika

Naloty włóknika na błonie wewnętnnej

Marlwica i zwapnienie ściany naczynia

Częściowe zwapnienie ściany naczynia

Naloty włóknika na błonie wewnętnne|

Naloty włóknika na błonie wewnętnnej

Marlwica błony zewnętrznej i galaletowate nacieki
na błonie wewnęlrznej

Naloty włóknika na błonie wewnętnne|

Mailwica błony zewnętnnej naczynia

Mailwica błony zewnęlnnej naczynia

Ścieńczenie ściany naczynia

Mailwica i naloly włóknika na błonie zewnętrznej

Mailwica i naloty włóknika na błonie zewnęhznej

Martwica i zwapnienie naczyń

Zwapnienie błony wewnętrzne j i naloty włóknika

0gniska zwapnienia na błonie wewnęlrznej, naloty
włóknika

Mailwica błony zewnęlrzne| naczynia

Zwapnienie błony wewnęlrzne| i naloty włóknika

Martwica błony zewnętrznej naczynia

Ś cieńczenie ściany naczynia

Mailwica i zwapnienie błony wewnętrznej

Martwica i naloly włóknika na błonie zewnętrzne|

Zwapnienie błony wewnętrznej i naloty włóknika

0gniska zwapnienia w ścianie naczynia

0gniska zwapnienia w ścianie naczynia

0gniska zwapnienia w ścianie naczynia

Marlwica i zwapnienie ściany naczynia

Mailwica i zwapnienie ściany naczynia

0gniska zwapnienia w ścianie naczynia

Martwica i zwapnienie ściany naczynia

Nacieki zapalne i ogniska zwapnienia w ścianie naczynia

Marlwica i zwapnienie ściany naczynia

Nacieki zapalne i ogniska zwapnienia w ścianie naczynia

Rozległa ma]twica w ścianie naczynia

Rozległa martwica między błoną zewnęlrzną a środkową

Bozległa mailwica w ścianie naczynia

Nacieki zapalne w ścianie naczynia

Nacieki zapalne w ścianie naczynia

Nacieki zapalne w ścianie naczynia

0gniska zwapnienia w ścianie naczynia

0gniska zwapnienia w ścianie naczynia

Rozległa manwica w ścianie naczynia

0gniska zwapnienia w ścianie naczynia

Rozległa marlwica między błoną zewnętrzną a ślodkową

Bozległa mańwica w ścianie naczynia

0gniska zwapnienia w ścianie naczynia

Nacieki zapalne w ścianie naczynia

0gniska zwapnienia w ścianie naczynia
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Objaśnienia: jak w tab, 1

stępowanie swoistych przeciw ciał anĘ - Ch l amydophi la
u 60Yo badanych pacjentów. Na ewentualny udział
Ch. psittaci w patogenezie miażdżycy tętnic kończyn
dolnych wskazują wyniki badań cytochemicznych,
a szcze golni e immunocy.tochemic znych wyc inków na-
azyńi blaszek miażdżycowych. U 96% badanych pa-
cjentów z przewlekłym niedokrwieniem kończyn na
t|e miażdżyc owym występ owały ciałka p o dstawowe
EB ChL. psittaci, Choctaż uzyskane dane nie stanowią
ostatecznych dowodów na udział tego drobnoustroju
w pro c e s ach mtażdży cowych nacz;>ń końc ą.n do lnych,
to stanowią one podstawę do dalszych badań nad rolą
Chl. psittacl w etiopatogenezie przewlekłego niedo-
krwienia kończyn dolnych.

W diagnosty ce zakażeńw}a,vołanych przez Chlamy-
dophila stosowane są metody pośrednie umożliwiają-

cę wykazanie w surowicy krwi specyflcznych prze-
ciwciał skierowanych przeciwko tym zarazkom (I4,
17), ich bezpośredniej identyfikacji w tkance lub w
hodowli (i8) oraz identyfikacji antygenów lub cha-
rakterystycznej dla tych drobnoustrojów sekwencji
nukleotydów w materiale patologicznym (3, 13, 22).
Wprowadzenie technik biologii mo lekulam ej, a z.łvłasz-
cza metody PCR zwiększyło możliwość, czułość i wy-
krywalno ś ć drobnoustroj ów z r o dzaju Ch l am y d oph i l a
w materiale klinicznym. Jednakże zdaniem Maass
i wsp. (Ił)wykazanie w zmienionej chorobowo tkan-
ce obecności jedynie materiafu genetycznego chlamy-
dofila nie jest dowodem o bezpośrednim udziale tych
drobnoustrojów w toczącym się w naczyniachprze-
wl ekĘm pro c e s i e zap alny m i ro zw oj u zmian miażdży -
cowych. Wykazanie fragmentu DNA tych bakterii
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Ryc. 3. Preparat odciskowy z przekroju chorobowo zmienio-
nego naczynia barwiony metodą Stampa. Bardzo liczne ciał-
ka podstawowe EB (pow. 1000x)

Ryc. 4. Preparat mazany z surowicy krwi barwiony metodą
Stampa. Liczne ciałka podstawowe EB (pow. 1000x)

możę również być efektem przebytego w przeszłości
zakażenta.

W badaniach serologicznych najczęściej stosowa-
ny jest test mikroimmunofluorescencji (MIF), odczyn
wlązania dopełniacza (OWD), a ostatnio test ELISA
(.6, 14, I7). Przydatność testu MIF i odczynu OWD
w diagnostyce s erolo g icznej chlamydofi lii wykazano
również w badaniach własnych. Jednocześnie potwier-
dzono wyniki innych autorów dotyczące ograniczonej
przydatności odczynu wiązania dopełniacza w rozpo-
znawaniu zakażęń wywołanych pr zez b akteri e Ch 1 a -
mydophila sp., zuwagi na częste uzyskiwanie u pew-
nego odsetka pacjentów wyników fałszyr,vie ujemnyoh,
mimo bezpośredniej izolacji zarazka i dodatnich wy-
ników reakcji PCR (6, 14). Badania własne wykazały,
że równoczesne zastosowanie testu OWD w połącze-
niu z badaniami cytochemicznymi, a szczególnie im-
munocytochemicznymi umożliwiaj ą pełni ej s zą dia-
gno stykę zakażeń Ch l. p s i tta c i u p acj entów z miażdży -
cową niedrożnoś ctąnaczyń kończyn dolnych. Z da-
nych piśmiennictwa wynika, że czlłośc i swoistość
badań bakterioskopowych w diagnostyce chlamydofi-

2003;,59 (7}

lii jest porównlłvalna z technikami biologii moleku-
larnej (6). Zatemnieinwazyjny charakter metod cyto-
chemi cznych i immuno cyto chem iczny ch or az wyka-
zanaw badaniach własnych ichprzydatność w identy-
fikacji ciałek podstawowych EB w surowicy, umożli-
wla zaTowno wczesną diagnostykę zakażeń chlamy-
dofilii, jak i podjęcie we właściwym okresie. terapii
przyczynowej u pacjentow z rozwljającym się prze-
wlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych (11).
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