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Ihmjsen herpesvirus -6:n kasvatus ja erilaisten menetelm'ien
soveltuvuuden testaamista r¡iruksen diagnisoìmiseksi poti lasnä te i stä
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Ïyön tarkoj tuksena o I i kasvattaa i hm i sen herpesvì rus -6: tta sol uvi l -
jeìmässä ja selvittää viruksen diagnosoimiseksi potilasnäytteìsrä
soveltuvia menetelmiä. trityistä huomjota pyrìtti in k'i jnnjttämään
di agnosoim i sessa nopeuteen ja tarkkuuteen, koska i hmj sen herpesv'i rus
-6 -tartunta kohdistuu pääasjassa alle viìsjvuotja'is'i'in lapsiin, jo'ilta
näyttejden ottoa pyritãän minimoimaan.

1980-lur¡un ìopussa ihm'isiltä tavatlavien herpesv'irusten määrä kasvoi
kahdel la uudel la tulokkaal la. Ihmisen herpesvirus -6 on morfoìogia1-
taan mui den herpesv'i rusten kal tai nen: paì 1 omai nen, vâi pal 'l i nen, kak-
si säi ke'inen DNA-v'irus. Lähe isi ntä sukua j hmi sen herpesv irus -6 on sy-
tomegalovirukseì 1e, jonka genomìl la on 66 %:n homologia ihmisen herpes-
virus -6:lle. Replikaat'io tapahtuu muiden herpesvirusten ta'¡oin tumassa

Herpesvì rusten eri tyi somj nai suuksi i n kuul uu nj i den kyky I atenssj i n.
tri herpesvì rusten l atenss i pai kka va'i htel ee ja uudeì j een akti voj tumi nen

o j tapahtua kymmenienkin vuosien ku'luttua.lhm'isen herpesvirus -6 -in-
ekt'iot ovat, erittä jn yle'!sìä. Vasta-aìne jta on aine'istosta ri ippuen
odettu en'immil'lään n. 90-95 %:'l1a 3-4 -vuot'ia'ista lapsista. Mu'ista
erpesv'i ruksi sta poi keten vasta-ai nepreval enssi al kaa tämän j käkauden
ä'lkeen hjtaasti mada'ltua. Selitystä tälle ilmiölle ei täys'in tiedetä.

päätelty, että el'im'istön latentti 'ihmisen herpesvirus -6 ei kent'ies
udel I een aktivoj tui si yhtä herkästi kui n muut herpesvì rukset. Nykykä-
ityksen mukaan latenssi-ilmiö kujtenkin liittyy tähänkìn herpesv'iruk-
een.

Ïyössä käytettävä v'íruskanta kasvaa parhaiten ihmisen ìuuytimestä pe-
räisjn olevasta I-lymfosyyttììinjan HSB-2 -soluissa. Virus on osoit-
tautunut huomattavan vaikeastì kasvatettavaksì, joten osana työn kuvaa
o l i sel ventää, m'i tkä sej kat ovat eni tyi sen tärkei tä vi ruksen kasvatuk-
sessa. Erj I aj sten vasta-ai netest'i en sovel tuvuutta ì hmi sen henpesvì rus
-6:n d'iagnosojmiseksi pyritti in selvittämään. Huomi.ota K'iinn'itetti jn
varsjnkjn aviditeetin el'i vasta-a'ineen ja ant'igeenin väl jsen sitoutum'i-
sen voimakkuuden tutk'im'iseen.

Viruksen kontaminaatioherkkyys ja erityisen suuri vaatimus n'i'in lämpö-
tilan ku'in h'iil'idioksìd'imäärän stabiìlisuuden suhteen tekjvät s'i itä hy-
vi n va ikeast'i kasvatettavan. Dì agnosoimi seks j oso'ittautu'i I uotettavim-
maks i IgG-ì uokan vasta-a'ine'iden m'ittaus. IgM-l uokan vasta-ai nei ta ei saa
tu mitatuksj kentjes sìksj, ett,ä näyte oli otettu siinä vajheessa, jol-
loin tämän luokan vasta-aineet ovat laskeneet käytettyjen mittausmene-
telmien herkkyysrajan alle. Av'id'iteetin soveltuvuus ei ole kokonaan sul-
ettu pois, mutta menete'lmä vaati i vielä l'isätutk'imuks ja.
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