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^et&d/a p'f ussts cn Gram-negati i vi n en bakte€ri, jcka aiheuttaa hinkuyskää 'B p-

lø¡¡vs tuottaa u sdta eri vi rul enssi teki j ö tä mrn pertussis-tcksiinia ( PT) ja fil arnentti sta

niinia (FIIA). Hinkuyskää vastaan rdccÉetaan inaktivciduilla E p'tu$s
-sduilla vaikka tällainen k*cdurckote cn dlut tehckas ale¡rtamaan hinkuyskä-

tautitapauksia ja -kudleis¡.lutt4 sen sirn¡vaikutusten takia cfì PyrittykehittËirnäåhr

turvallinen sdutcn pchrssis-rokote. RckcÉteen lcpullista antigeenikoætumusta ei

vidä de päätÉty, rrmtta todennËikcisesti ainakin pentussis-tckscidi (inaktivcitu PT)

ja FHAcn¡at mukana

T¿i,ss¿i tyæsä cfi tavoitteana cptimcida PT- ja FHA-tuctantoa labcratrio ja pilcÉ

plant-mittakaavan fermentaikasvatuksilla scpivien fermentcintidæuhteiden kæ-

tcittamiseksi kas¡atusten eri vaiheissa otettiin näytteitåt jcista mäËiritettiin kas¡uliu-

ckseen erittynæt FFIA- ja pT-ptcisuudet EllsA-t€kniikalla s€kä bakte€rikasvt¡ Klett

mittauksella. Joistakin näytteistä tutkittiin vcikouuttamalla vapauttaa sduista vidä

lisää rdcoteantigeenÇä kasvuliuckseen citettyjen antigeenien lis¿iksi'

Parhaan rckdeanti geenifu cÉcn ja bakteerikas¿un saavuttamiseksi liuenneen hapert

pitcisuus logariknisen kasvuvaiheen pudiv¿ilistä lËihtien tulisi dlancin 207o v

aminm ehkästiin käytt¿irn¿iûlä vaatrdcnestæinetta sekä ilmaSanall a ja li säåirnËill ä

happi elatusaineen ylåþuddta Pæhaaksi kasr¡atu salustaksi æcittau tui CIV-alusta

N&fylisellulæan lisäys clV-alustaan kasvatuksen mydrenmnËissä vaiheessa di

t¿i,rkeää Pæhaat tuotct saatiin hitaalla bakteerikasrrulla ja I qpettanall a kasn¿atus

vasta static¡råiffvaiheen pudessa våilissä scpivan kawuvauhdin aikaarsaanriseksi

siirræteen Klett-an¡cn tulisi dla 300-350 ja siirrætetta tulisi käytt¿tä 4lo elùttÅneen

tilavuudesta Paras PT-tuottocti yli Lil¡t8/rrn,mikävastaa q¡nteettisillä alustoilla

saatuja tuottcja ClV-atusta cn kuitenkin hinnaltaan edulliserrpi. Paras FHA-tuotto

di yli 7opglml. FHA-tucÊtovaihteli rinnakkaisissakas¡atuksissakuitenkin huc¡nat-

tavasti. qo1rtät¿ih¿rn ei tiedetä K*qraisrckoteantigeenitucttosaatiinvidËikin I

k crk eanunaksi, jæ uutettiin anti geenej ä vi dä sdui sta Na-f æf aatti -sud a-liu oksella

PT:tä saatiin tåillön vielä lisäiä ncin 74% iaFHAta 4,5-26?o verrattuna kasv*uszu-

perratantin sisäi'ltåimiin mËiäriin.
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