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Staphglococcus aureuksen, merkittävän taudinaiheuttajan, tunnis-
tamiseen kliinisissä laboratorioissa yleisesti käytettävissä
pika-agglutinaatiotestei ssä huomattava osa rnetisi I I i iniresisten-
teistä, eIi ns. stafylokokkipenísi11iineilie vastustuskykyisis-
tä, S. aureus (MRSA) -kannoista jää tunnistamatta. Näitä kantoja
nirnitetään MRSA aggl- -kannoiksi ja vastaavasti testeillä tunnis-
tettavia MRSA-kanto ja ¡,ÍRSA aggl* -kannoiksi. pikatestit perustu-
vat S. aureuksen pinnan lajityypillisten reseptorien sitoutumi-
seen fibrinogeeniltä (Fgen) ja/luai imnunoglobuliini G:11ä (IgG)
päällystettyihin punasoluihin tai lateksipartikkeleihin.

Tärnän työn tarkoituksena o1i sel-vittää, onko ¡{RSÀ aggl- ja aggl*
-kantojèn vä1i11ä eroa kiinnittyrnisessä IgG:hen, Fgren:iin taí
rnuihin plasman ja soluväliaineen proteíineihin sekä eukaryootti-
soluihin. Lisäksi tutkittiin, muuttaako plasminogeeniaktivaatio
( el i plasman plasrninogeenin pi lkkorninen kudostyyppisen plasrnino-
geeniaktivaattorin avulla aktiiviseksi proteaasiksi, plasmii-
niksi) bakteerien pinnalla tätä tarttumista.

Lierni- ja mal javil jelty jen kantojen kiinniÈtlnmistä IgG:11ä'
Fgen:1Iä, fibronektiinillä (F'n), laminiinilta sekä kontrollina
BSA: 1Ia päälIystetyille laseille mitattiin laskemalla bakteeri-
määrät valomiÈroskooppikuvista. Kiinnittymistã samoihin prote-
iineihin liukoisessa muodossa tutkittiin inkuboinalla kantoja
"uI:1Ia tai europiumilla lei¡nattujen proteiinien kanssa ja
mittaanalla bakteereihin sitoutuneen nerkkiaineen näärä.
Kiinnittymistä Hep 2c -epiteelisoluihin vertailtiin laskemalla
sotut ja niihin tarttuneet bakteerit valonikroskoopissa.
Kíinnittymistä pääItystetyille laseille vertailtiin nyös ennen
plasminogeeniaktívaatiota ja sen jäIkeen.

MRSA aggl* -kannat kiinnittyivät selvästi aggl- -kantoja paremmin
proteiineilla päällystetyille laseiIle ja epiteelisoluihin.
Liut<oisten protèiinien sitoutumisessa kantoihin ero säilyi vain
Fgen:n kohdalla, rgG ja Fn sitoutuívat molenpiin ryhniin yhtä
hyvÍn. Plasminogeeniaktivaation seurauksena aggl- -kannoille
tyypillinen 23O kDa:n proteiini pilkkoutui ja näiden kantojen
kiiñnittyrninen proteiiñei11a pää1lystetyil1e laseí11e kasvoi
jonkin verran.

Ryhmien välinen ero kiínnittyrniskyvyssä saattaa ainakin osíttain
jõntua aggl- -kantojen 23o kDa:n pintaproteiinista, lgk..ehkästeerisei€i estaä reseptorien sitoutumisen pinnoille kiinnitet-
tyihin kohdemolekyyleihinsä tai agglutinaatiotestien partikke-
fåinin, mutta manãoffistaa sitouturnisen liukoisiin proteíinei-
hin.
Avarnsåñal -
St-anhvl ococcus aureus , MRSA, bakteeriadherenssi, plasminoge

Sailylysparkla - Forvar¡ngslalle

Yleisen mikrobiol
Mu¡la lrelo¡a - oví94 uppgrller

ian laitoksen käsikirjastQ

eniaktivaatio

Tyon laI - ArÞelels an

[^'

kE - Oâtum - S¡doantal

Pro gradu -tutkielma toukokuu 1994 vii + 70

C)pprarne - Laroamne

Yleinen mikrobiologia

Tvón n¡mi - Arbelels t¡lel

Meti si 1 I i iniresi stentin Sf ¡nhvl ocnccrrç e¡lrpukçpn (MRSA) ki innittyminen
plasman ja soluväì iaineen protei ineihin sekä eukaryoottisoluihin

Tek¡¡à - Fóriartare

Katri Savo l ainen

Tiedekunts/Ossslo - FakulleVS€llion

lï;
- lnsl¡lul¡on

Matemaattis-l uonnontieteel I inen tdk eisen mikrobiologian laitos


