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Iìivbtetnã Refent Âhact-St 
rpø"oò"li-p"rl^o"io, (pneumokokki) on patogeeni, joka aiheuttaa useita, vaikeusasteeltaan vafütelevia

infektioita ibmisessa. Tyypillisia pnerunokolkitauteja ovat aivokalvontulehdus, ker¡hkokutune, akuutti vålikorvan

tulehdus sekä poskiontelon h:lehdus. Riskiryhmiin kuuluvat imevaiset, vanhukset ja immuuripuutteiset henkilÖt.

Pneumokokit jaetaan niiden kapselipolysakkaridien antigeenisten erojan peruseella 84 s€rotyyppiirt joista n. 20

on vastuussa useirnmista pnetunokokkitaudeista ihmisella. Kliinisesså kaytôssä oleva pnewnokokkirokote on 23-

valenttinen polysakkaridirokote. Se tarjoaa melko pitkaan kestävän suojan terveissa aikuisissa ja yli 2-vuotiaissa

lapsissa, muttâ on tehoton riskiryhmiss¿. Rokotekehitteþ tavoitteena on saada aikaan myÖs naissA ryhmissa
immunogeeninen rokote. Lupaavimmat tulokset on saatu konjugaattirokotteilla, joissa lapsilla kaikkein

heikoimmin immrurogeeniset polysakkaridit on kiinnitetty kovalenttisesti erilaisün kantajaproteiineihin.

C-polysakkaridi on pneumokokin soluseinãssa sijaitseva, fosforyylikoliinia sisaltava ribitoliteil<kohappo, joka on

yhteinen kaikille pneumokokkiserotyypeille. Se on kovalenttisesti kiinni soluseinan peptidoglykaani-osassa, kuten

kapselipolysakkaridit. Johtr¡en molekyylien epåsttorasta sitoutunisesta toisiinsa, CPS-vapaita

kapselipolysakkaridivalmisteita ja rokotteita on lahes mahdoton tuottaa. Rokotteet voivatkin kaynnistaa anti-CPS-

vasta-ainehrotannon ihmisessä. Tåmå ei ole toivottavaa" sillå þseiset vasta-aineet eivät suojaa pnerunokokki-

infektioilta. Lisaksi rokon¡ksen seurauksena tuotetut sekä luonnostaan seenunissa esiintyvat anti-CPS-vasta-

aineet häiritsevät suojaavien, kapselipolysakkaridi-vasta-aineiden måärityksiä, johtuen tutkimuksissa ka¡ettyjen
polysakkaridivalrnisteiden CPS kontarninaatiosta. Nyþisin anti-CPs-vasta-aineiden mittaamista vältetään

neutralisoimalla ne seenuninâytteistä lisäämäJlä liukoista C-polysakkaridia.

Tässä tyÖssä selvitettiin erilaisten EllSA-menetelmän sovelluksien avulla pnewnokokkirokotteiden ja

puhdistethrjen kapselipolysakkaridivahnisteiden CPS-sisaltö, se minkalaisia CPS-vasteita pneurokokkirokotteet

aikaansaivat eri ikäryhmissâ sekä anti-CPS-neutralisaation tarve ja onnisturninen aikuis- ja imeväisseen¡meilla.

Kail&ien testath-rjen kapselipolysakkaridien, sarnoin kuin niisä tehtyjen rokotteiden havaittiin oleva¡r C-

polysakkaridin kontaminoimia. Polysakkaridien CPS-pitoizuudet vaihtelivat serotyypin mukaan.

Konjugaattirokotteissa suurilla CPS-pitoizuuksilla oli tarke*npi merkitys kuin polysakkaridirokoneissa, sillä CPS

on niissä liittyneena kantajaproteiiniin, mikä lisää CPS:n irnmunogeenisuutta. Ne rokotteet, jotka sisälsivät eniten

C-polysakkaridia kaynnistivät voimakkaimman CPS-vasteen, poikkeuksena polysakkaridirokote, jonka CPS ei

ole yhta irnmunogeeninen kuin konjugaanirokotteiden CPS. Anti- CPS-vasta-aineidsri neutralisaatio oli

välttåmäton sek¿ aikuisilla ettâ imeväisillä mit¿ttaessa anti-kapselipolysakkariditasoja. Aikuisilla
neutralisaatiossa tarviniin korkeita CPS-pitoisuuksia, koska anti-CPS-vasta-aineita oli aikuisten seenuneissa

mnsaasti. knevaisilla jo alhaiset CPS-konsentraatiot riittivät neutralisoimaan pääosan CPS-vasta-aineista.

Testeisså käytettiin kahta CPS-vaknistetta, joista toinen oli epäpuhdasta ja toinen prfidasta. Aikuisilla epapuhdas

CPS oti puhdasta CPS:ia tehokkaarnpaa neutralisaatiossa. knevåisillä neutralisaatio tapahtui yhtä tehokftaasti

molemmilla valmisteilla.
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