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Influenssa A: n diagnostiikka immunofl uoresenssimenetelmäll ä
monoklonaalisten vasta-aineiden avulla.
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osoitusmenetelmät ovat tarpeen sekä
potilaiden hoidosta
epidemiologisissa tutkimuksissa eträ hengitystieinfektioista kärsivien
pàat"tta"rrã. H"trittgin yliopiston virusopin laitoksella influenssa A-antigeeni osoitetaan

Nopeat, luotettavat influenssa

A:n

hengitysteiden limakalvoilta otetusta solunäytteestä epäsuoralla
ja spesifisyys rüppuvat
immunofluoresenssimenetelmällä T¿im¿in menetelmän herkþys
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suurelta osin käytetyistä antiseerumeista Vinrsopin laitoksella käytetään nyþisin
polyklonaalista vasta-ainetta, mutta tässä tutkimulsessa haluttün kokeilla, sopisivatko
monoklonaaliset vasta-aineet antigeenin osoitukseen'
vüden
Influenssa A:n antigeeniset kohdat muuntelevat hyvin paljon. Siksi kokeiltün
sitoutua
uuden, Slovakian tiedeakatemiasta saadun monoklonaalisen vasta-aineen kykyä
kuuluvilla,
alatyyppeihin
erilaisün viruskantoihin. MDCK-solukkoja infektoitiin eri
Kansanterveyslaitoksella 10 vüme vuoden aikana eristetyillä influenssa A-vinrksilla'
vastaEpäsuoralla immunofluoresenssivärjäyksellä saatün selville, että monoklonaalista
ja että vain
ainetta II Bl/Dl käytt?ien antigeeni voitün osoittaa kaikista 37 näytteestä
parhaita
vastakolmessa niistä fluoresenssi oli heikko. Tulokset eivät parantuneet, kun
aineita sekoitettiin keskenåiåin. Kaikilla kokeiltavilla vasta-aineilla voitün osoittaa
niistä ei
vtihintään 9 çissä työssä käytetyistä 37 influenssa A-viruskannastq mutta mik¿i¿in
kanssa'
reagoinut influenssa B- eikä parainfluenssa I- vin¡santigeenien
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Virusopin laitokselle tulleen näytteen

oli ep¿iilty sisältävåin

tuhojen
influenssavin¡sta. Elektronimik¡oskooppisesti tai viruksen soluille aiheuttamien
perusteella ei oltu kuitenkaan voitu päätellä taudinaiheuttajaa varmasti. Vinrsviljelyn
jan""n näytteistä oli yritetty osoittaa influenssa A-virusantigeeni polyklonaalisella
voitu myöskli2in
antiseerumilla, mutta tulokset olivat olleet negatüvisia. Antigeenia ei
osoittaa parhaalla uusista monoklonaalisista antiseerumeista.

Tällä antiseerumilla yritettiin osoittaa virusantigeeni myös viidestä potilasnäytteestä
havaittün
suoraan, ilman virusta rikastavaa viljelyit Epåispesifistä taustafluoresenssia
osoitettu
oli
niistä
Toinen
positiivisiksi.
hiukan. Kaksi näytteistä voitün rulkita heikosti
heikosti positiiviseksi myös polyklonaalisella vasta-aineella.
Tänä vuonna potilasnäytteitä oli saatavissa nün vähän, ettei niiden perusteella voitu
päätellä paljoakian uusien monoklonaalisten vasta-aineiden käyttökelpoisuudesta.
kuitenkin-yksi vasta-aineista tunnisti nün monta erilaista influenssa A-viruskantaa, että
ja yleinen influenssa Asitä vastaava epitooppi on ilmeisesú riittav¿in muuttumaton
viruksissa.
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