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Chlamydia pneurnoniae on yleinen keuhkokuumeen ja.muiden akuuttien hengitystieinfektioiden aiheutøja. Se

diagnosoidaan tavallisesri serologisesti tai viljelyllä. Diagnostiikan parantamiseksi on kehitetty klamyclian nuk-

leiinihapon monisrusmenetelmiä eli PCR-menetelmiä. Tämlin työn tarkoituksena oli verratra kirjallisuudessa

kuvartuja PCR-menetelmiä ja valita näisrä herkin menetelmä potilasnäytteiden käsittelyyn. Lisäksi tavoitteena

oli optimoida kliinisten näytteiden käsittelyä PCR:lle sopivaksi.

Kirjallisuudessa kuvattujen eri klamycliasekvenssiä koodaavien alukeparien vertailussa 474bp Pstl-fragmenttia ja

165 rDNA:ta tunnisüìvat. alukeparit osoittautuivat herkimmiksi. Molernmilla voitiin osoittaa hybridisaauon

jälkeen soluviljelynäyrelairnennoksista yksi partikkeli. Tässä työssä pãåidyttiin käyttämään 474bp PstI-spesifìsiä

alukkeita. C. pneumonir¿e -PCR:llä monistettiin 474 emäsparin piLuista keuhkoklamycliaspesifist2i fragmenttia.

PCR-tuote varmisterriin oikeaksi sekvenssiksi hybridisoimalla se spesifisellä, leimatulla koettimella. Hybridi-

saatio lisäsi myös PCR-mentehnän herkkyyttä. Näytteiden käsittelyssä toclettiin yksinkertainen n¿iytteessä ole-

vien solujen lyysaus ja proteiinien hajotus yhtZi hyväksi menetelmäksi kuin työläs smndârdimenetelmålnâ

käytetty proteiinien uutto fenoli-kloroformilla ja DNA:n saostus etanolilla. Näytekäsittelymenetehniä testattiin

keuhkoklamydialla keinotekoisesti positiivisiksi tehtyjen potilasn¿iytteiden ja keuhkoklamydialla infektoitujen

hiirien kuclosnäytteil lä.

Käytetyllä PCR-menetelmällä pystyttän C. pneumoniaen soluviljelynziytteistä osoittamaan yksittäisiä keuhko-

klamydiapartikkeleia. Täss¿i työssä oletuksena oli, että PCR olisi herkempi kuin viljely osoittamaan C.

pneumoniae infektion, mutta infektoitujen hiirien näytteistä saadun tuloksen perusteella näin ei voi sanoa. Myös

potilasnäytteissä menetelmän herkkyys ei ollut samaa luokkaa viljelyn ja serologian kanssa. PCR-rnenetehnän

herkkyyden testaaminen soluviljelynâytteillä voi johtaa harhaan, sillä soluviljely ei ole menetelmä, jolla

näytteen absoluuttista klamycliamäZirää voi laskea. Kuolleiclcn partikkelien mää¡ä r,oi muuttaa todellista

partikkelien eli myös näytteessä olevan DNA:n mää¡åiä. Potilasnäyttciden käsittelyssä testattiinkin herkþyden

parantamiseksi ns. nested PCR -rnenetelmåiä, jossa tehdä¿in kaksi peräkkäista PCR-ajoa. Nestcd PCR nosti

herkkyyclen viljelyn kattaiseksi tai jopa parernmaksi. Sopivien (scrologiassa tai viliclyssii positiivistcn)

kliinisten näytteiclen nåiäråi oli aivan liian pieni, jotta rnerkitt2ivi¿i tilastollisia johtopiiiitöksi¿i voisi tchdii

kiiytettl,jen PCR-mcnetelmien herkkyydest2i venattuna muihin kcuhkoklamydiainfektion cliagnosointi-

rncnetelrniin.
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