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Pojem „syndrom“ znamená typickou kombinaci příznaků 
určitého onemocnění. Někdy se jako syndrom označuje 
nahromadění příznaků charakteristických pro určitou 
nemoc, ale na rozdíl od ní vyvolané jinou chorobou.

Řecký původ slova syndrom je složen z částí „syn„ což 
znamená „spolu“ a „drom“ s významem „(běžecká) dráha“ =  
souběh.

Nebo také jinak  http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom

Syndrom v medicíně je soubor příznaků, který 
charakterizuje určitou nemoc. Používá se také jako 
označení dosud neobjasněné nemoci.
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 Chlamydie jsou jedinečnými mikroorganismy

 Jsou zařazeny do vlastního ř{du se dvěma rody

Chlamydia

Chlamydophila

 Jsou charakteristické rozdílnými životními formami

Mimobuněčn{ infekční tělíska (element{rní 
tělíska)

Vnitrobuněčné replikující se formy 
(retikul{rní tělíska)

Vnitrobuněčné tzv. spící - skryté formy 
(kryptick{ tělíska)
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 Je považov{na za parazita z hlediska buněčné energie 
(krade ATP)

 C. pneumoniae byla poprvé pops{na v roce 1986
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 Vzduchem rozn{šený choroboplodný z{rodek -
patogen (infekční element{rní tělíska)

 Zpoč{tku napadne epiteli{lní buňky dýchacího 
ústrojí

 Schopna přežít fagocytózu makrof{gy

 Jeví se jako příčina přetrv{vající n{kazy dýchacích 
cest

 Schopna se šířit krevním řečištěm pomocí monocytů

 Typicky napad{ buňky endotelu a monocyty

 Schopna infikovat mnoho dalších druhů buněk

 Imunitní odezva způsobuje další poškození tk{ně
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 Začín{ mírnými bolestmi v krku a chraptěním během 
několika dní

Mírně zvýšenou teplotou, pokud se vůbec projeví 
– často bez teplot (afebrilní)

 Jinak pocity dobré kondice bez omezení  
pr{ceschopnosti

 N{sleduje spouštění zadní rýmy (hlen z dutin sték{ do 
hltanu)

 Bez bolestí zubů či obličeje – dutiny bez 
přecitlivění

 Příznaky v horních dýchacích cest{ch přetrv{vají zhruba 
po dobu jednoho týdne, avšak mohou se později vracet
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 Po týdnu symptomy v horních dýchacích cest{ch 
ustupují a přich{zí suchý kašel, který je horší v noci

Většinou bez teplot

Člověk se cítí relativně dobře, necítí se pr{ce 
neschopen

 Suchý kašel po dobu zhruba jednoho týdne, poté se 
začín{ po r{nu vykašl{vat nazelenalý průduškový 
hlen

 Nyní kašel doprov{zen únavou/mal{tností/nevolností
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 Bez léčby mohou tyto  příznaky přetrv{vat až  2 měsíce

 Problémy horních dýchacích cest se po tuto dobu mohou 
vracet

 Po odeznění této infekce mív{ běžně pacient během života 
přinejmenším dvakr{t, třikr{t, víceméně obdobné příhody, 
ale může je mít také několikr{t za rok 
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 Většina ústních antibiotik (d{le ATB) poskytne 
pacientovi po dobu užív{ní úlevu

 Avšak  potíže se většinou vr{tí během několika dnů 
až týdnů po dobr{ní ATB

 Jsou dvě možnosti, proč se problémy vrací:

 Většina ATB pouze tlumí C. pneumoniae

 Jedinečný životní cyklus chlamydie může 
zapříčinit opětné zhoršení zdravotního stavu
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 Chlamydophila pneumoniae je vnitrobuněčným parazitem eukaryotických (česky 

jaderních) buněk. Tento ústrojenec se vyznačuje svým jedinečným dvoustupňovým 

vývojovým cyklem s morfologicky (tvarově)  a funkčně odlišnými formami. Tento 

vývojový růstový cyklus střídá mimobuněčné a vnitrobuněčné životní formy, z nichž 

jsou současné době poznané dvě

 1) Vnitrobuněčná životní  forma, která je schopna existovat jako metabolicky (látky 

vyměňující) činný, replikující se (množící se) organismus, známý jako tzv. retikulární 

tělíska nebo jako persistující (přetrvávající) a nemnožící se organismus, známý jako 

kryptická (spící) tělíska  

 a  2) mimobuněčná životní forma, která je nákazy schopná, metabolicky neaktivní 

(látky nevyměňující), známá jako tzv. elementární tělíska 

 reticulate – síťovaný, mřížkovat, síťkovat

 cryptic – záhadný, tajemný, mystický, zakódovaný, šifrovaný, skrytý, latentní, 

 elementary – elementární, jednoduchý, prostý, základní, začátečnický
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 Význam telithromycinu při léčbě chlamydiových 
infekcí respiračního traktu

FDA schv{lený pro chlamydiové respirační 
infekce

 Jediný dostupný chlamydie smrtící 
(chlamycidní) prostředek

Úplné vymýcení prok{z{no u myší

Zamezuje šíření v myším pokusu
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 Elementární tělíska

 Jediné chlamydiové infekční formy

 Sporám podobný prostředek šíření infekce  

Metabolicky neaktivní

Zvrásněné  buněčné stěny s disulfidovými vazbami

Obklopené glykokalyxem

Přichycení k hostitelské buňce pomocí molekul 
heparinu

Vniknutí dovnitř a přeměna v retikulární tělíska
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 Retikulární tělíska

 Výhradně  vnitrobuněčné  formy

 Křehká buněčná stěna  s hroty

Mající  sekreční  zařízení typu III

Metabolicky aktivní

 K pomnožení vyžaduje energii hostitelské buňky

Množí se uvnitř inkluzního tělíska

 Schopná kondenzovat zpět do elementárních tělísek
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 Kryptická tělíska

Nejméně prostudovaná chlamydiová stádia

Obvykle nalézaná v mononukleárních buňkách

Možná ostrá odpověď 

Metabolicky aktivní podle  messenger RNA

Nemnoží se a tvoří inkluze

Mohou se přeměnit do elementárních nebo 
retikulárních tělísek

Relativně rezistentní vůči antichlamydiovým 
činidlům (agens)
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 Lidské buňky infikované Ch. pneumoniae

Výstelkové (epiteliální) buňky

Endotelové buňky (jednovrstevná výstelka všech   
krevních cév) 

Buňky  hladkých svalů

 Svalové buňky (srdeční, kosterní)

Monocyty, makrofágy, leukocyty

Lymfocyty (B-buňky, T-buňky)

Astrocyty, gliové buňky, mikrogliové buňky
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 Vliv chlamydofilové nákazy na hostitelské buňky 

Pomnožení (replikace) chlamydofil následována 
smrtí buňky

Narušení funkcí a projevů hostitelské buňky

Produkce oxidu dusnatého hostitelskými buňkami

Produkce růstových faktorů hostitelskými buňkami

Produkce cytokinů hostitelskými buňkami

Produkce chemokinů hostitelskými buňkami

Zabránění apoptózy hostitelské buňky
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 Příklady imunomodulátorů produkovaných 
hostitelskými buňkami  po jejich napadení chlamydií

TNF

IL- 1

IL- 6

IL- 8

IL- 11

IL- 12
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 Příklady  růstových faktorů produkovaných 
hostitelskými buňkami po chlamydiové nákaze

Heparin vázající epidermální růstový faktor

Epidermální růstový faktor

Cévně výstelkový (vaskulárně endoteliální) růstový 
faktor

Růstový faktor buněk pojivové tkáně (RF 
fibroblastů)

Růstový faktor pojivové tkáně 

Změnový (transformační) růstový faktor –TGF
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 Chlamydophila a apoptóza

Aktivace  NF-kB může zabránit přirozenému odúmrtí 

(apoptóze)

Aktivace  COX-2  může zabránit apoptóze

 Zástupci ze skupiny kaspáz (skupina proteolytických 
enzymů obsahujících v aktivním centru cystein) 
přenášejí  apoptické signály

 Ch. pneumoniae se jeví jako vytvářející  bílkovinu 
blokující aktivaci kaspázy 3 a uvolňování  
mitochondriálního  cytochromu c , tudíž  potlačující 
apoptózu
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 Role chlamydiového proteinu tepelného šoku 60

 Chlamydophila vytváří HSP60

 HSP60 a tzv. toll-like rceptory (TLR) se vzájemně  
ovlivňují

 TLR spouští jaderný faktor kappa B (NF-kB) a 
mitogenem-aktivované proteinkinazy (MAPK)

 NF-kB a MAPK usměrňují  projev prozánětlivých  
cytokinů a dalších zprostředkovatelů přirozené 
obranné odpovědi   
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 Chlamydiové choroby jsou charakteristické silným a 
vleklým zánětem, vyvolávaným a udržovaným 
znovunakažením původní infekcí nebo trvalou, 
přetrvávající nákazou

 Podobné choroby jsou považovány za vyvolané 
pozdním typem přecitlivělosti či autoimunity, závislým 
na tvorbě protilátek 
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 Chlamydophilou napadené neimunitní savčí buňky, 
nepatřící do tělesné obranné soustavy, jsou známé 
tvorbou prozánětlivých  chemokinů, cytokinů, 
růstových faktorů a dalších buněčných modulátorů.

 Tyto modulátory jsou nyní uvažovány  jako  postačující 
k tvorbě vleklého a silného zánětu
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 Nemoci při kterých Ch. pneumoniae může sehrát svoji 
úlohu jsou:

Ateroskléróza 

Astma

Alzheimerova nemoc

Roztroušená skleróza

Pyoderma gangraenosum

 Intersticiální cystitida (vleklé „nebakteriální“ 
zánětlivé onemocnění stěny močového měchýře)
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