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1 Johdanto 

Opinnäytetyö suoritettiin Orion Diagnostica Oy:n Espoossa sijaitsevassa tuotekehi-

tysyksikössä. Orion Diagnostica Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi testejä kliiniseen 

diagnostiikkaan sekä hygienian seurantaan. Sen päätuotteita ovat vieritestaukseen tar-

koitetut ratkaisut. [1; 2.] 

Opinnäytetyön tavoite oli tutkia alustavasti, voidaanko uutta analyyttiä mitata kvantitatii-

visesti Orion Diagnostica Oy:n kehittämällä QuikRead go -laitteella. QuikRead go -laite 

on tarkoitettu perusterveydenhuollon käyttöön vieritestaukseen, jolloin laboratoriotutki-

mus voidaan tehdä samassa tilassa, jossa näyte otetaan, esimerkiksi hoitokäynnin yh-

teydessä. 

Analyyttiä on aikaisemmissa tutkimuksissa tutkittu eräässä sairaudessa merkkiaineena, 

joka ilmaisee sairauden akuutin vaiheen. Nyt haluttiin tutkia sen merkkiaineominaisuuk-

sia bakteeri- ja virusinfektioiden erottamisessa toisistaan. Analyytin käyttö vieritestauk-

sessa voisi nopeuttaa diagnosointia bakteeri- ja virusinfektioiden erottamisessa toisis-

taan, koska sen pitoisuus veressä nousee todennäköisesti nopeammin kuin C-reaktiivi-

sen proteiinin, jota yleensä käytetään tähän tarkoitukseen. Uuden analyytin käyttö kvan-

titatiivisiin mittauksiin QuikRead go-laitteella mahdollistaisi uuden vieritestin bakteeri- ja 

virusinfektioiden erottamiseksi toisistaan jo olemassa olevien testien rinnalle.  

Infektiotaudin aiheuttaja on tärkeä saada selville, ettei antibioottikuureja määrättäisi tur-

haan virusinfektioihin. Turhaan syödyt antibioottikuurit lisäävät riskiä antibioottiresisten-

teille bakteereille. Antibioottiresistentit bakteerit ovat vaaraksi ihmisille, jos ne pääsevät 

yleistymään. Silloin tavallisetkin bakteeri-infektiot voivat olla hengenvaarallisia, jos niihin 

ei ole tepsiviä lääkkeitä. [3.] 

Orion Diagnostica Oy:n pyynnöstä opinnäytetyössä käytettyjen analyyttien ja reagens-

sien yksityiskohtaiset tiedot pidetään salassa. Tutkittavaa analyyttiä kutsutaan työssä 

nimellä analyytti x. 
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2 Teoria 

Immunokemiallinen analyysi on yleisnimitys menetelmille, jotka on kehitetty pääasiassa 

määrittämään vasta-aineiden ja antigeenien vuorovaikutusta. Immunokemiallisia analyy-

sejä voidaan käyttää muun muassa bakteerille, virukselle tai parasiitille spesifisen vasta-

aineen tai antigeenin tunnistamiseen kokoverestä, seerumista, plasmasta tai muista erit-

teistä. Analyysit perustuvat vasta-aineen ja antigeenin spesifiseen sitoutumiseen. Vasta-

aineen tyyppi ja sen affiniteetti antigeeniin määrittää analyysin herkkyyden ja spesifisyy-

den. Analyysin tulos voi olla kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen. Immunokemia tarjoaa klii-

niselle laboratoriolle yksinkertaisen ja nopean analyysimenetelmän, joka on myös 

herkkä. [4; 5.] 

Immunokemiallisia menetelmiä voidaan käyttää muun muassa bakteeri-ja virusinfektioi-

den erottamiseksi toisistaan, joka auttaa vähentämään turhien antibioottikuurien mää-

räämistä virusinfektioihin. Riski antibioottiresistenteille bakteereille lisääntyy, kun antibi-

oottikuureja syödään turhaan. Antibioottiresistentit bakteerit ovat kehittäneet vastustus-

kyvyn mikrobilääkkeille ja saattavat siten aiheuttaa ongelmia, koska niitä ei voi helposti 

tuhota. Tällainen superbakteeri on muuan muassa sairaalabakteerina tunnettu MSRA. 

MRSA on metisilliinille resistentti Staphylococcus aureus -bakteeri, joka leviää käsien 

välityksellä haavoista ja aiheuttaa ihoinfektioita ja keuhkokuumetta. [6; 7, s. 265–266; 8; 

9.]  

Antibioottiresistentit bakteerit ovat vaaraksi ihmisille, jos ne pääsevät yleistymään. Silloin 

tavallisetkin bakteeri-infektiot voivat olla hengenvaarallisia, jos niihin ei ole tepsiviä lääk-

keitä. Antibioottiresistenttejä bakteereita on ollut lähes yhtä kauan kuin antibioottejakin. 

1920-luvulla Alexander Fleming löysi penisilliinin homesienestä ja 1940-luvulla löydettiin 

sille ensimmäinen resistentti bakteeri. Bakteerit ovat nopeita sopeutumaan ja niiden li-

sääntyminen on nopeaa. Lisääntyessään niiden on mahdollista saada antibioottiresis-

tentti geeni, jolloin uusien antibioottiresistenttien bakteerikantojen leviäminen on mah-

dollista. Antibioottiresistenttejä bakteereita vastaan voidaan taistella muun muassa vä-

hentämällä turhia antibioottikuureja. Se edesauttaa resistenttien bakteerin määrän vähe-

nemistä, koska ympäristössä, jossa ei ole antibiootteja, bakteeri ei tarvitse sille resistent-

tejä geenejä eikä niitä tarvitse monistaa seuraaville bakteerikannoille. [3.] 
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2.1 Mikrobit taudinaiheuttajina  

Virukset, bakteerit ja sienet eli yhteisnimitykseltään mikrobit ovat mikroskooppisen pieniä 

eliöitä. Patogeeniset mikrobit aiheuttavat tulehdustiloja, joita kutsutaan infektiotaudeiksi. 

Kaikki mikrobit eivät aiheuta infektioita elimistössä. Infektion käynnistymiseen vaikuttaa 

elimistön yksilöllinen vastustuskyky, mikrobien määrä sekä niiden taudinaiheuttamis-

kyky. Taudinaiheuttajamikrobeilla on niille ominainen määrä, joka tarvitaan, jotta infektio 

syntyy. Määrä voi olla esimerkiksi yhdestä mikrobista sataan tuhanteen mikrobiin. Mik-

robien virulenssitekijät määrittävät, kuinka herkästi tartunta johtaa infektiosairauteen ja 

kuinka vakava sairaus tartunnasta aiheutuu. [10.] 

Yleisimmin mikrobit tarttuvat ihmisestä toiseen. Usein infektiotaudin oireet eivät johdu 

itse mikrobista vaan elimistön reaktiosta niihin. Mikrobin pääsystä elimistöön aiheutuu 

tulehdusreaktio, jonka oireita voivat olla kipu, punotus, kuumotus ja turvotus, jonka ai-

heuttaa valkosolujen ilmaantuminen ja lisääntyminen. Valkosolut erittävät sytokiineja, tu-

lehdushormoneja, jotka aiheuttavat esimerkiksi huonoa oloa, lihassärkyä ja lämmön nou-

sua. Tulehdusreaktiot voivat ilmetä myös paikallisesti esimerkiksi hengitysteiden lima-

kalvoilla. [7, s. 263; 11.] 

Mikrobitartunta voi olla joko välitön tai välillinen. Välitön tartunta on suora, jolloin mikrobit 

tarttuvat ihmisestä toiseen käsien kautta kosketuksen välityksellä tai pisaroina muuan 

muassa aivastuksesta. Välillinen eli epäsuora tartunta voi tapahtua, kun tartunnan lähde 

siirtää mikrobin ympäristöönsä, esimerkiksi ovenkahvaan. Mikrobit voivat levitä myös 

suun kautta ruoan tai juoman mukana tai veren välityksellä. Mikrobit tarvitsevat elinym-

päristön, jossa ne pysyvät hengissä isäntien, tartunnan kohteiden, välissä. Ne voivat va-

rastoitua esineiden pinnoille, maaperään, veteen tai ruokaan. [7, s. 263; 10.] 

Bakteerit lisääntyvät suvuttomasti jakautumalla kahtia. Suvuton lisääntyminen on no-

peaa, bakteerien uusi sukupolvi voi kasvaa jo minuuteissa. Virukset eivät osaa lisääntyä 

itsenäisesti, vaan ne tarvitsevat solujen perimää, jotta ne voisivat monistua uusiksi viruk-

siksi. Infektiossa virus tarttuu suureen määrään isäntäsoluja ja monistuessaan ne voivat 

muuntautua, jolloin muodostuu uusia mutaatioita viruksista. [7, s. 82, 287; 12, s. 14; 13.] 

Bakteerien aiheuttamia infektiotauteja vastaan on kehitetty antibioottilääkkeet. Antibioo-

teiksi kutsutaan toisten mikrobien tuottamia yhdisteitä tai luontaisesti tuotettujen yhdis-

teiden johdannaisia. Ne tappavat bakteereja tai estävät niiden lisääntymisen, mutta ne 
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eivät tuhoa viruksia, koska niiden rakenne on erilainen kuin bakteereilla. Antibiootit ovat 

toksisia patogeenille, mutta eivät isännälle, koska ne kohdistuvat mikrobin ja isännän 

biokemiallisiin eroihin. Eri antibiootit vaikuttavat eri tavalla. Jotkut ovat spesifisiä vain tie-

tyille mikrobeille ja toiset ovat laajakirjoisia eli vaikuttavat laajempaan mikrobiryhmään. 

[7, s. 84, 265, 296; 8.] 

Viruksille kehitetyt lääkkeet voivat estää virusta tunkeutumasta solun sisään tai lisäänty-

mästä solun sisällä tai ne voivat tappaa koko infektoituneen solun. Ihmisen sairastuessa 

influenssavirukseen tai kun hänet rokotetaan influenssavirusta vastaan, ihmisen veressä 

muodostuu vasta-aineita. Influenssaviruksia on erilaisia ja vasta-aineet ovat spesifisiä 

niiden pinnalla oleville antigeeneille. Samat influenssarokotukset eivät siis suojaa kaikilta 

influenssatyypeiltä. [7, s. 296; 12, s. 99.] 

2.2 Immuunipuolustus 

Immuunipuolustusjärjestelmä puolustaa kehoa infektioita aiheuttavia mikrobeja vastaan. 

Immuunipuolustusjärjestelmä pystyy erottamaan kehon omat mikrobit vieraista mikro-

beista. Se tunnistaa myös oman kehon muuntuneet rakenteet, kuten syöpäsolut. Immuu-

nipuolustusjärjestelmä on jakautunut luontaiseen immuniteettiin ja opittuun immuniteet-

tiin. Luontainen immuniteetti on synnynnäistä ja opittu immuniteetti tarkoittaa esimerkiksi 

rokotuksen aikaansaamaa immuunivastetta. [14, s. 395; 15, s. 12–13.] 

Luontainen immuniteetti reagoi nopeasti vieraan mikrobin päästessä elimistöön. Sen 

tehtävä on tuhota ja poistaa kehoon joutuneita mikrobeita ja välittää tulehdusreaktioita. 

Luontaiseen immuniteettiin kuuluvat pääosin veren proteiineista koostuva komplement-

tijärjestelmä, fagosyytit eli syöjäsolut ja molekyylejä, jotka tunnistavat muun muassa bak-

teerien soluseinärakenteita. Fagosyytit erittävät myös sytokiineja eli välittäjäaineita, jotka 

saavat maksasolut tuottamaan C-reaktiivista proteiinia (CRP), joka on akuutin vaiheen 

proteiini. Epäspesifisenä tulehdusmerkkiaineena tunnetun CRP:n pitoisuutta voidaan mi-

tata verestä, jolloin saadaan viitteitä, onko infektion aiheuttaja bakteeri vai virus. Infektion 

aiheuttajan spesifisempään tunnistamiseen CRP:tä ei voi käyttää. [14, s. 395; 15, s. 12–

13.] 

Opittu immuniteetti reagoi antigeeneihin, jotka se on oppinut tunnistamaan joko aiem-

man infektion kautta tai rokotuksesta saadun vasteen takia. Opitun immuniteetin toiminta 
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on hitaampaa kuin luontaisen immuniteetin, koska kohdatessaan antigeenin ensimmäi-

sen kerran, se kehittää sille spesifisen immuunivasteen. Seuraavalla kerralla reaktio on 

jo nopeampi ja tehokkaampi, koska ensimmäisestä kontaktista on jäänyt muistijälki. [14, 

s. 395; 15, s. 12–13.] 

2.2.1 Vasta-ainevälitteinen immuniteetti 

Vasta-ainevälitteinen immuniteetti on osa opittua immuniteettia. Vasta-ainevälitteisen 

immuniteetin toiminta perustuu siihen, että se tunnistaa elimistön omat rakenteet ja koh-

telee kaikkea muuta vieraana, joka pitää torjua. Vieraaksi rakenteeksi sen pitää tunnistaa 

myös elimistön omat muuntuneet rakenteet, jolloin ne voidaan tuhota. Vasta-ainevälittei-

sen immuniteetin tarkoitus on estää mikrobien aiheuttamia infektioita syntymästä. Se voi 

tuhota tai opsonoida mikrobin, estää mikrobin sitoutumisen ihmisen soluihin tai aiheuttaa 

yliherkkyysreaktion. Vasta-aineet voivat myös estää infektion syntymisen neutraloimalla 

mikrobin estämällä sen kiinnittymisen elimistön pinnalle. [15, s. 101–102.] 

Vasta-ainevälitteistä immuniteettia hyödynnetään biotieteellisissä ja biolääketieteelli-

sissä tutkimuksessa. Vasta-aineita käytetään hyödyksi muun muassa infektio- ja autoim-

muunitautien diagnostiikassa. Vasta-ainelääkkeet ovat tulleet viime vuosina käyttöön 

passiivisen ja aktiivisen immunisaation rinnalle. Passiivisella immunisaatiolla tarkoite-

taan vasta-aineen antamista yksilölle ilman yksilön oman vasta-ainetuotannon käynnis-

tämistä. Passiivisessa immunisaatiossa voidaan esimerkiksi antaa veren seerumia sel-

laiselta henkilöltä, jolla vasta-aineita on paljon. Tällaista hoitokeinoa voidaan käyttää esi-

merkiksi jäykkäkouristuksen tai vesikauhun hoitoon. [15, s. 134.] 

Aktiivisessa immunisaatiossa yksilön oma vasta-ainetuotanto käynnistetään tiettyä anti-

geenia vastaan, esimerkiksi rokottaen. Vasta-ainepohjaisissa lääkkeissä käytetään mo-

noklonaalisia vasta-aineita. Lääkkeissä käytetyt vasta-aineet on muokattu ihmisen 

vasta-aineita paremmin vastaaviksi, ettei potilas immunisoidu niille. Vasta-aineeseen on 

voitu myös liittää reseptorimolekyylejä, jotka tunnistavat elimistölle haitallisen molekyylin. 

Tällaista vasta-ainetta on käytetty sitomaan esimerkiksi TNF-α-sytokiinia, proteiinia, joka 

toimii tulehduksissa välittäjäaineena ja jolla on yhteys muun muassa autoimmuunitautiin 

[16]. [15, s. 134.] 
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2.2.2 Vasta-aineet 

Vasta-aineet eli immunoglobuliinit (Ig) ovat proteiineja, joita esiintyy selkärankaisten ve-

ressä ja eritteissä. Vasta-aineilla on spesifinen antigeeniä sitova kohta. Sitoutuessaan 

toisiinsa vasta-aineet ja antigeenit eli vasta-aineiden kohderakenteet muodostavat sta-

biileja komplekseja ei-kovalenttisin sidoksin. [17.]  

Vasta-aineita alkaa muodostua elimistössä, kun B-lymfosyytin pinnalla oleva antigee-

nireseptori tunnistaa antigeenin epitoopin eli osan, jonka vasta-aine spesifisesti tunnis-

taa. Antigeenin aktivoima B-lymfosyytti alkaa jakautua, kasvaa ja muuttua vasta-ainetta 

tuottavaksi plasmasoluksi. Tuotetuilla vasta-aineilla on samanlainen antigeenireseptori, 

joka tunnistaa antigeenin epitoopin ja sitoutuu siihen. Vasta-aineen tehtävät määräytyvät 

sen mukaan, mihin immunoglobuliiniluokkaan ne kuuluvat ja mihin epitooppiin ne sitou-

tuvat. Ne voivat muun muassa neutraloida mikrobin ja siten estää infektion etenemisen. 

Vasta-aineet auttavat myös fagosyyttejä tunnistamaan mikrobeja tarttumalla niihin, jol-

loin fagosyytit tunnistavat IgG-luokan vasta-aineen Fc-alueen, vaikka eivät pystyisikään 

tunnistamaan mikrobia. Vasta-aine voi myös antigeeniin sitoutuessaan aktivoida immuu-

nipuolustukseen kuuluvan komplementtijärjestelmän, joka tuhoaa ja poistaa kehoon jou-

tuneita vieraita mikrobeja. Vasta-aine osallistuu myös vasta-ainevälitteiseen solutap-

poon, jossa vasta-aine on sitoutunut yleensä elimistön omaan muuntuneeseen tai infek-

toituneeseen soluun ja aktivoi luonnollisen tappajasolun (NK-solu) suorittamaan soluta-

pon. IgE-luokan vasta-aineet, jotka ovat syöttösolun pinnassa, voivat aiheuttaa tulehdus-

reaktion, joka havaitaan yliherkkyysreaktiona, kun ne kohtaavat allergeenin. [14, s. 398; 

15, s. 103.] 

Immunoglobuliinin perusyksikössä, joka on Y-kirjaimen muotoinen, on proteiinirunko ja 

siihen kiinnittynyt hiilihydraattiosa (kuva 1). 
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Kuva 1. IgG-luokan vasta-aineen rakenne muodostuu vaihtelevista antigeenia sitovista kohdista 
(VL ja VH) ja muuttumattomista vakio-osista (CL ja CH1-3). [15, s. 104.] 

Immunoglobuliinin perusksikkö koostuu neljästä polypeptidiketjusta, kahdesta identti-

sestä raskasketjusta (H-ketju) ja kahdesta identtisestä kevytketjusta (L-ketju). Ketjut ovat 

kiinnittyneet toisiinsa kysteiiniaminohappojen muodostamilla rikkisilloilla. Raskasketjut 

ovat kiinni toisissaan kahdella tai useammalla rikkisillalla. Kumpikin kevytketju on kiinni 

raskasketjussa yhdellä rikkisillalla. Kärkiosa muodostuu kevyt- ja raskasketjujen vaihte-

levista, antigeeneja sitovista tarttumiskohdista, joita kutsutaan paratoopeiksi (VL ja VH) 

ja muuttumattomista osista (CL ja CH1), jotka ovat kiinnittyneet raskasketjun ”häntä-

osaan” (CH2-3). ”Häntäosaa” hyödynnetään vasta-aineiden luokittelemiseen sen raken-

teellisten erojen perusteella. Vasta-aineen perusyksikön voi pilkkoa papaiinilla, jolloin 

muodostuu kaksi identtistä Fab-fragmenttia ja Fc-fragmentti. Fab-fragmentti muodostuu 

vasta-aineen antigeeniin sitoutuvasta osasta (VL ja VH) ja vakio-osasta (CL ja CH1). Fc-

fragmentti koostuu vasta-aineen ”häntäosasta” (CH2-3). Fc-fragmentissa ovat ne osat 

vasta-aineesta, jotka osallistuvat komplementin klassisen tien aktivaatioon. Jos vasta-

aine pilkotaan pepsiinillä, muodostuu Fc-fragmentin lisäksi F(ab’)2-fragmentti, jossa 

kaksi identtistä Fab-fragmenttia ovat kiinni toisissaan rikkisillalla. F(ab’)2-fragmenttia voi-

daan käyttää liittämään kaksi samanlaista antigeenia yhteen, jolloin saadaan aikaan ag-

glutinaatioreaktio eli esimerkiksi punasolujen sakkautuminen. [14, s. 398; 15, s. 105; 20.] 

Immunoglobuliinit jaetaan viiteen eri luokkaan (IgA, IgD, IgE, IgG ja IgM) rakenteellisten 

ja biologisten ominaisuuksien mukaan. Eri luokkien immunoglobuliineilla on erilaiset fy-

siologiset vaikutukset ja roolit immuunipuolustuksessa. Se, mihin luokkaan immunoglo-

buliini kuuluu, vaikuttaa vasta-aineen puolustustoiminnan tehoon. Immunoglobiliinien 
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luokka määräytyy raskasketjun vakioalueen mukaan ja se myös määrää, yhdistyykö 

vasta-aine muiden saman luokan vasta-aineiden kanssa vai toimiiko se yksin. IgG-luo-

kan vasta-aineita, joita tässä opinnäytetyössä on käytetty, on 2/3-osaa kaikesta immu-

noglobuliinista. IgG-vasta-aine koostuu yhdestä perusyksiköstä eli se on monomeerinen. 

Se on tehokas neutraloimaan toksiineja ja se pystyy aktivoimaan komplementtijärjestel-

män. Äidiltä saadut IgG-vasta-aineet suojaavat myös vastasyntynyttä lasta noin puolen 

vuoden ajan. Äidin IgG-vasta-aineet läpäisevät istukan raskauden aikana ja lapsi saa 

suojan niiltä infektioilta, joita vastaan äidillä on ollut vasta-aineita. [14, s. 400; 20; 15, s. 

110.] 

2.2.3 Antigeenit 

Vasta-aineiden kohderakenteita kutsutaan antigeeneiksi. Antigeeni on elimistölle vieras 

rakenne. Se voi olla esimerkiksi mikrobi, toksiini tai elimistön oma muuntunut solu. Anti-

geenit aiheuttavat elimistössä immuunijärjestelmän aktivaation. [14, s. 395.] Vasta-aine 

tunnistaa antigeenin epitoopin, joita voi yhdessä antigeenissa olla useita erilaisia. Epi-

toopit muodostuvat proteiini- tai hiilihydraattirakenteista. Vasta-aineet ovat spesifisiä tie-

tyille epitoopeille. Vasta-aine sitoo antigeenin Fab-alueella olevilla paratoopeilla. Vasta-

aineen antigeenia sitova rakenne muodostuu aminohapposekvensseistä, joiden koostu-

mus ja aminohappomäärä vaihtelevat. Se mahdollistaa rakenteen monet kolmiulotteiset 

muodot, joihin erilaiset antigeenit voivat tarttua. Myös rakenteen ominaisuudet kuten va-

raus, hydrofobisuus ja vetysidosten muodostamiskyky voivat vaihdella erilaisten sek-

venssien myötä. Tähän vaihteluun perustuu vasta-ainediversiteetti. [15, s. 105.] Vasta-

aineen sitoutumiskohdan ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka voimakkaasti antigee-

nin epitoopit sitoutuvat siihen. Affiniteetti eli sitoutumisvoimakkuus on voimakkaampi, jos 

vasta-aineen sitoutumispaikan ja epitoopin muoto ja muut ominaisuudet vastaavat toisi-

aan. Vasta-aineen ja antigeenin epitoopin välinen sidos toimii kemiallinen tasapainoreak-

tion mukaisesti (Kaava 1). Affiniteettivakio on sitä suurempi, mitä paremmin epitoopin 

(ET) rakenne sopii paratoopin (PT) rakenteeseen [14, s. 400]. Reaktio on reversiibeli eli 

voi tapahtua myös päinvastaiseen suuntaan, mutta vasta-aineen ja antigeenin sidos ei 

todennäköisesti aukea enää sitoutumisen jälkeen, jos affiniteetti on suuri. [18, s 88.] 

+  ⇋  ∗   

=
∗

          (1) 
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Vaikka vasta-aineet ovat yleensä spesifisiä vain antigeenin yhdelle epitoopille, ne voivat 

myös sitoutua toisiin samankaltaisiin epitooppeihin. Jos vasta-aineen ja kahden erilaisen 

epitoopin affiniteetti on lähellä toisiaan, on kyseessä ristireaktio (kuva 2). Kliinisessä 

diagnostiikassa ristireaktiot voivat tuottaa ongelmia mittaustuloksien tulkinnassa. 

 

Kuva 2. Esimerkki vasta-aineiden Fab-alueella olevien samanlaisten sitoutumiskohtien tunnis-
tamista samankaltaisista epitoopeista. Sitoutuminen on tapahtunut kahden erilaisen 
molekyylin kanssa. [15, s. 109.] 

2.3 Vasta-aineiden hyödyntäminen diagnostiikassa 

Vasta-aineita hyödynnetään useissa diagnostisissa testeissä. Vasta-aineina testeissä 

käytetään usein spesifisesti tuotettuja monoklonaalisia tai polyklonaalisia vasta-aineita. 

Polyklonaaliset vasta-aineet tuotetaan eläimessä, joka immunisoidaan määriteltävällä 

yhdisteellä, jolloin eläimen B-lymfosyytit alkavat tuottaa vasta-ainetta jokaista antigeenin 

epitooppia vastaan. Immunisoitu eläin tuottaa siis useita erilaisia antigeenille spesifisiä 

vasta-aineita, joiden paratoopit poikkeavat toisistaan. [14, s. 90.] 

Yleensä diagnostiikassa käytetään soluviljely- ja hybridoomatekniikoilla tuotettua mo-

noklonaalisia vasta-aineita, joissa on vain yksi tietylle antigeenille spesifinen paratooppi. 

Monoklonaalisia vasta-aineita tuotetaan vain yhdessä kloonissa, jolloin vasta-aineet ovat 

identtisiä keskenään. Tämä vähentää muun muassa ristireaktioiden mahdollisuutta ver-

rattuna polyklonaaliseen vasta-aineeseen. Monoklonaalisten vasta-aineiden ennustetta-

vuus reaktiossa on myös parempi kuin polyklonaalisten vasta-aineiden. Immunokemial-

lisia analyysejä varten vasta-aineeseen liitetään usein lateksipartikkeleita, jolloin varsin-

kin pienimolekyylisten yhdisteiden määritys herkistyy. [14, s. 90, 99; 15, s. 135.] 
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Immunoturbidimetrinen ja immunonefelometrinen menetelmä ovat fotometrisiä menetel-

miä, jotka perustuvat vasta-aineen ja antigeenin reaktion muodostaman saostuman mit-

taamiselle. Menetelmiä käytetään seerumin, virtsan ja selkäydinnesteen spesifisten pro-

teiinien pitoisuuksien mittaamiseen. Nefelometrisellä menetelmällä mitataan valon siroa-

mista sen läpäistessä näytekyvetissä olevan näyteliuoksen. Nefelometrissa valodetek-

tori on 15-90°:n kulmassa valonlähteeseen nähden, kun taas turbidimetrissä valonlähde 

ja detektori ovat suorassa linjassa. Turbidimetri mittaa valon vähenemistä sen läpäis-

tessä näyteliuoksen. Vasta-aineiden ja antigeenien sitoutuessa toisiinsa ne muodostavat 

verkkorakenteen, joka näkyy näyteliuoksen sameutena. Kun vasta-aineiden ja antigee-

nien määrä on tasapainossa, sameus lisääntyy tiettyyn rajaan asti, jonka jälkeen liuos 

alkaa kirkastua. Ilmiötä kutsutaan antigeeni- tai vasta-aineylimääräksi (kuva 3). Jos re-

aktiossa on liikaa vasta-aineita tai antigeeneja, mittaustulokset eivät ole luotettavia, vaan 

jäävät alhaisiksi. Immunoturbidimetrisessä menetelmässä vasta-aineen ja antigeenin vä-

listä saostumisreaktiota voidaan nopeuttaa lisäämällä puskuriliuokseen polyetyleenigly-

kolia (PEG). PEG:n lisäys nopeuttaa reaktiota, joka muuten voi kestää jopa tunteja. [14, 

s. 70–72, 92, 99.]  

 

Kuva 3. A) Kun reaktiossa on vasta-aineita ylimäärin, verkkorakennetta ei muodostu vasta-ai-
neen ja antigeenin välille. B) Vasta-aineen ja antigeenin sitoutumisreaktiossa muodos-
tunut verkkorakenne, kun vasta-aineiden ja antigeenien määrä on tasapainossa. C) An-
tigeeniylimäärässä antigeenia on liikaa eikä reaktiossa muodostu verkkorakennetta. 
[19.] 
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2.4 Esikäsittely vasta-aineille ennen analyysimittauksia 

2.4.1 Kouttaus, vasta-aineen kiinnittäminen lateksipartikkelin pinnalle  

Kouttauksen tarkoituksena oli kiinnittää vasta-aineet raakalateksipartikkeliin käyttäen 

menetelmänä happo-emässitoutumista. Lateksipartikkeli, johon vasta-aine on kiinnitty-

nyt, on aktiivinen immunologisissa reaktioissa. Reaktiivinen yhdiste koostuu vasta-ai-

neesta tai antigeenistä ja kiinteästä partikkelista. Kiinnitettävä vasta-aine voi olla mo-

noklonaalinen tai polyklonaalinen, kokonainen vasta-aine tai sen osa. Menetelmä mah-

dollistaa vasta-aineiden ja antigeenien käytön immunologisissa analyyseissä ja näiden 

analyysien toteuttamisen korkealla spesifisyydellä ja tarkkuudella. Menetelmässä vasta-

aine kiinnitetään kahdessa vaiheessa polymeeripartikkeliin anionisen surfaktantin läsnä 

ollessa. Polymeeripartikkeli voi olla homopolymeerinen tai kopolymeerinen. Homopoly-

meeri koostuu polymeeristä, jossa on vain yhtä monomeeriä ja kopolymeerissä on kahta 

tai useampaa polymeeriä. Tässä työssä käytetty raakalateksi oli kopolymeeristä styree-

nivinyylibentsyylikloridia (SVBC). [20, s. 341, 349; 21.] 

Ensimmäisessä vaiheessa vasta-aineiden kiinnittyminen tapahtuu nopeasti pääosin hyd-

rofobisessa vuorovaikutuksessa. Valmiiksi dialysoituun raakalateksiliuokseen lisätään 

ensin surfaktantti, pinta-aktiivinen aine. [21.] Surfaktanttimolekyylin pinta-aktiivisuus pe-

rustuu siihen, että se on samaan aikaan hydrofiilinen (poolinen) ja hydrofobinen (pooli-

ton). Sen hydrofobinen pää, jossa on hiilivetyryhmä, vetää vesimolekyylejä puoleensa 

vain vähän, mutta vetysidoksista muodostuva hydrofiilinen pää vetää vesimolekyylejä 

voimakkaasti puoleensa. Poolisuutensa ansiosta surfaktantti sijoittuu liuoksessa vesimo-

lekyylien väliin pienentäen veden pintajännitystä. [20, s. 336.] Liuoksen pH alennetaan 

lisäämällä suolahappoa (HCl), jolloin liuoksen pH saadaan pienemmäksi kuin vasta-ai-

neen isoelektrinen piste. Isoelektrisessä pisteessä molekyylin varaus on nolla. [22.] Mo-

lekyylille halutaan positiivinen tai negatiivinen varaus, jolloin se liikkuu kohti vastakkaista 

varausta. Tässä työssä positiivisesti varautuneen vasta-aineen halutaan hakeutuvan ne-

gatiivisesti varautuneen lateksin luokse. 

Välittömästi ensimmäistä vaihetta seuraavassa toisessa vaiheessa kiinnittyminen tapah-

tuu kovalenttisesti, kun vinyylikloridiryhmä reagoi vasta-aineen primaarisen tai sekun-

daarisen aminoryhmän kanssa. Kovalenttinen sitoutuminen on melko hidas prosessi, 

joka vaatii emäksiset olosuhteet (pH 8-11). Liuoksen pH:ta nostetaan emäksisellä bo-

raatilla. Kovalenttisessa sidoksessa molekyylit jakavat valenssielektronin, jolloin syntyy 
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vahva sidos. [21; 23.] Liuokseen lisätään vielä puskuriliuosta, jossa on BSA:ta (Bovine 

serum albumin, naudan seerumin albumiini), jolla saadaan estettyä ei-haluttu partikke-

lien sitoutuminen.  

Vasta-aineen kiinnittymisen jälkeen suoritetaan puskurinvaihto lateksinpesupuskurilla. 

Liuosta sentrifugoimalla saadaan lateksisakka ja supernatantti erottumaan. Sentri-

fugointi suoritetaan useaan otteeseen, jotta erottuminen olisi mahdollisimman tehokasta. 

Lopuksi lateksi suspensoidaan sakkaroosia sisältävään loppupuskuriin. 

Kun lateksisakka on erotettu ja säilötty loppupuskuriin, liuosta sonikoidaan ultraäänellä 

aggregaattien eli toisiinsa takertuneiden lateksipartikkelien irrottamiseksi. Sonikoinnin 

jälkeen partikkelien koko mitataan partikkelikokomittarilla, joka käyttää DLS-tekniikkaa 

(Dynamic Light Scattering) partikkelien määrittämiseen. Valonlähteenä käytetty laser-

valo siroaa, kun se osuu liuoksessa oleviin partikkeleihin, jotka liikkuvat Brownin liikkeen 

mukaisesti. Kasvitieteilijä Robert Brown havaitsi vuonna 1827, että pienet partikkelit liik-

kuvat nesteessä sattumanvaraisesti. Pienet partikkelit levittäytyvät ympäristöönsä nope-

ammin kuin suuret. Laservalo siroaa eri intensiteetillä riippuen partikkelin liikkeestä. Ana-

lysoimalla intensiteetin vaihtelua saadaan selville Brownin liikkeen nopeus ja sitä kautta 

partikkelin koko käyttämällä Stokes-Einsteinin yhtälöä, joka kuvaa pyöreiden partikkelien 

leviämistä nesteessä pienillä Reynoldsin luvuilla. Reynoldsin luku ilmaisee näennäisvoi-

man suhdetta viskositeettiin. [24; 25; 26; 27.] 

Sonikoinnin tarkoituksena on saada partikkelikoko ja polydispersiteetti-indeksi halutuiksi. 

Polydispersiteetti-indeksillä kuvataan partikkelikokojakaumaa. Se kertoo massakeski-

määräisen molekyylimassan ja lukukeskimääräisen molekyylimassan suhteen eli kuinka 

tasakokoisia partikkelit ovat. Sonikointia jatketaan pienissä erissä, kunnes molemmat 

arvot ovat halutulla tasolla.  

2.4.2 Kylmäkuivaus 

QuikRead go -laitteella mitattavissa CRP:n kvantitointiin perustuvissa testeissä reagens-

siaine reagenssikorkeissa on kylmäkuivattu. Tässä opinnäytetyössä haluttiin testata, voi-

daanko myös analyytti x:n koutattuja vasta-aineita kylmäkuivata reagenssikorkkeihin ja 

vaikuttaako kylmäkuivaus testituloksiin. Analyytti x:n vasta-aineiden kylmäkuivauksen 

onnistuminen oli erityisen tärkeää testin jatkokehityksen kannalta, koska se mahdollistaa 

tuotannollistettavuuden. 
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Kylmäkuivaus eli lyofilisaatio on menetelmä, jota käytetään materiaalin kuivaamiseen 

jäädyttämällä. Kylmäkuivaus parantaa materiaalin säilyvyyttä ja pienentää bakteerien ja 

entsyymien toimintaa. Kylmäkuivausprosessissa materiaali jäädytetään ensin kylmä-

kuivauslaitteessa, joka on suljettu tiiviisti. Kun materiaalissa oleva vesi on jäätynyt kiin-

teään olomuotoon, sen molekyylit ovat irtautuneet materiaalin molekyyleistä, jolloin ma-

teriaali jää koskemattomaksi prosessin edetessä. Seuraavaksi kylmäkuivauslaitteen il-

manpainetta lasketaan, jotta saadaan aikaan tyhjiö ja sublimaatio voi alkaa, kun lämpö-

tilaa nostetaan vähitellen. Sublimaation aikana veden kiinteä olomuoto muuttuu höyryksi, 

koska tyhjiössä vesi ei voi olla nestemäisessä muodossaan. Höyry suodatetaan ulos 

kylmäkuivauslaitteesta. Kuivausprosessi kestää useista tunneista vuorokausiin riippuen 

kuivatettavasta materiaalista. Prosessin päätteeksi lämpötilaa nostetaan kosteuden 

haihduttamiseksi. Prosessi on hidas, jotta materiaalin ominaisuudet tai rakenne ei muutu 

kuumentamisen johdosta. [28.]  

2.5 C-reaktiivinen proteiini 

C-reaktiivista proteiinia (CRP) käytetään tulehdussairauksien diagnostiikassa. Tässä 

opinnäytetyössä CRP:tä käytettiin vertailuanalyyttinä tutkittavalle analyytti x:lle. Työssä 

käytettiin kokoverta ja plasmaa, jonka CRP-pitoisuus on tunnettu. Kokoverestä mitatun 

analyytti x:n pitoisuutta verrattiin CRP-pitoisuuteen, jolloin saatiin vertailumateriaalia 

analyytti x:n kyvystä toimia tulehdusmerkkiaineena.  

Bakteeri-infektiossa CRP:n määrä nousee korkeammaksi kuin virusinfektioissa laajem-

pien kudosvaurioiden takia. Tämän takia CRP onkin hyvä merkkiaine erottamaan bak-

teeri- ja virusinfektion toisistaan. Sitä ei kuitenkaan voi käyttää epäspesifisyytensä takia 

tarkempaan mikrobin tunnistamiseen. CRP on akuutin vaiheen proteiini, jonka pitoisuus 

veressä voi nousta monikymmenkertaiseksi akuutissa infektiossa. CRP:n tehtävänä on 

paikallistaa infektio ja toimia yhdessä immuunijärjestelmän kanssa niin, että infektion 

eteneminen saataisiin estettyä. Maksasolujen tuottaman CRP:n määrä kasvaa jo muu-

tamassa tunnissa erilaisten infektioiden alkamisesta. Sen puoliintumisaika on myös no-

pea, jolloin sitä voidaan käyttää määrittämään antibioottilääkityksen tehoamista bakteeri-

infektion hoitoon. Bakteeri- ja virusinfektioiden erotusrajana käytetään tavallisesti pitoi-

suutta 20-40 mg/l. Terveiden ihmisten CRP-pitoisuus veressä on alle 10 mg/l. CRP-pi-
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toisuuden kohoaminen voi myös kertoa tilasta, jossa on kudostuhoa tai tulehdusta joh-

tuen sydäninfarktista tai akuutista kihtikohtauksesta. [14, s. 211; 15, s. 34; 18, s. 32; 29; 

30; 31.] 

CRP on saanut nimensä, koska se reagoi pneumokokin pinnalla olevan C-polysakkaridin 

kanssa. Reaktio tarvitsee kalsiumioneja ja johtaa komplementtijärjestelmän klassisen 

tien aktivaatioon. Klassisen tien aktivaatiossa vasta-aineet huolehtivat mikrobien tunnis-

tamisesta ja se johtaa lopulta solun kuolemaan. CRP sitoutuu fosforyylikoliinia sisältä-

viin, negatiivisesti varautuneisiin sokerirakenteisiin. Myös omien kudoksiemme solukal-

voissa esiintyy C-polysakkaridin kaltaista fosforyylikoliinirakennetta. Kudosvaurioiden 

yhteydessä CRP osallistuu vaurioalueiden puhdistamiseen sitoutumalla fosfolipideihin ja 

auttaa siten fagosytoosia. [15, s. 34, 53; 32.] 

CRP kuuluu pentameeristen proteiinien ryhmään, pentraksiineihin. Se on pentameeri, 

joka koostuu viidestä ei-kovalenttisin sidoksin yhdessä olevasta monomeerista (kuva 4). 

CRP:n koko pentameerina on noin 115 kDa. [33.] 

 

Kuva 4. C-reaktiivisen proteiinin molekyylirakenne [34.] 
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2.6 QuikRead go -mittalaite 

Tässä opinnäytetyössä analyyttien mittaamiseen käytettiin Orion Diagnostica Oy:n ke-

hittämää QuikRead go -laitetta (kuva 5).  

 

Kuva 5. Orion Diagnostica Oyn kehittämä QuikRead go -laite vieritestaukseen. [35.] 

QuikRead go on terveydenhuollossa käytettävä vieritestijärjestelmä. Sitä käytetään 

kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin mittauksiin in vitro -diagnostiikassa auttamaan diagnoo-

sin tekemisessä ja hoidon valinnassa. QuikRead go -laitteella voidaan tällä hetkellä mää-

rittää kvantitatiivisesti CRP kokoverestä, seerumista ja plasmasta sekä hemoglobiini ko-

koverestä. Laitetta käytetään myös streptokokki A -bakteerin toteamiseen nielunäyt-

teestä ja piilevän veren kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen määrittämiseen ulosteesta 

mahasuolikanavan verenvuodon toteamiseksi QuikRead go -laite tekee mittaukset foto-

metrisellä ja immunoturbidimetrisellä menetelmällä. QuikRead go -laitteen testit perus-

tuvat näytekyvetissä tapahtuvaan saostumisreaktioon. Reaktion aiheuttama samentuma 

mitataan QuikRead go -laitteella ja arvo muutetaan kvalitatiiviseksi tai kvantitatiiviseksi 

testitulokseksi riippuen käytössä olevasta testistä. [36; 37.]  

Fotometrilla mitataan valon aiheuttamaa säteilyenergiaa, joka etenee aaltomaisesti. Va-

loaaltojen välistä etäisyyttä kutsutaan aallonpituudeksi. Aallonpituus määrää valon värin. 

Kun valo absorboituu tietyllä aallonpituudella, se heijastuu toisena värinä, esimerkiksi 

sininen valo absorboituneena näkyy ihmiselle keltaisena. QuikRead go -laite koostuu 
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mittauskammiosta, kolmesta led-valosta, jotka lähettävät valoa eri aallonpituuksilla ja va-

lodetektoreista. Laite lähettää valon mittauskammion läpi, osa valosta absorboituu näyt-

teeseen ja näytteen läpäissyt, transmittoutunut valo mitataan detektorilla. [14, s. 66; 37.] 

Turbidimetri mittaa näytteen läpi lähetetyn valon vähenemistä. Laitteessa on suorassa 

linjassa valonlähde, mittauskammiossa oleva näytekyvetti ja valodetektori (kuva 6). De-

tektorin mittaaman valon määrään vaikuttaa näytteestä mitattavan yhdisteen pitoisuus ja 

partikkelikoko. [14, s. 71.] Immunoturbidimetrisellä menetelmällä mitataan vasta-aineen 

ja antigeenin sitoutumisen aiheuttamaa saostumaa näyteliuoksessa. Yhdisteen, esimer-

kiksi CRP:n, pitoisuus on suoraan verrannollinen saostuman määrään. 

 

Kuva 6. Turbidimetrin valonlähde lähettää valon monokromaattorin ja näytekyvetin läpi valode-
tektorille, joka mittaa näyteliuoksen läpi päässeen valon määrän. [38.] 
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3 Käytännön työ 

Opinnäytetyön käytännön työn osuus suoritettiin pääosin Orion Diagnostica Oy:n tuote-

kehitysyksikön laboratoriossa. Joitakin osioita, kuten kouttaus, suoritettiin tuotannon la-

boratoriossa siellä olevan tarvittavan laitteiston takia.  

Opinnäytetyön testauksiin oli valittu kuusi kaupallista vasta-ainetta analyytille x. Vasta-

aineet kiinnitettiin raakalateksiin ennen mittauksia QuikRead go -laitteella. Näistä vasta-

aineista etsittiin optimaalisinta yhdistelmää sekä näytteen ja vasta-aineen suhdetta kvan-

titatiivisia mittauksia varten. Kun sopivimmat vasta-aineyhdistelmät oli löydetty, niiden 

pitoisuuksia ruvettiin optimoimaan yhdessä näytematriisin kanssa. Näytematriisina käy-

tettiin kaupallista kalibraatiokittiä ja potilasverinäytteitä kokoverenä sekä plasmana.  

Työ suoritettiin käyttäen seuraavia laitteita (taulukko 1). 

Taulukko 1. Työssä käytetyt laitteet ja niiden valmistajat 

Laite Valmistaja Malli 
Tasoravistelija  Labline  Orbit shaker 
Mikrosentrifugi  Tomy Seiko co., ltd Capsule HF-120 
pH-mittari  Mettler Toledo  Seven easy 
Sentrifugi  Thermo Fisher Scientific Heraeus Multifuge 3SR+ 
Sonikointilaite  Cole-Parmer  Ultrasonic homogenizer 4710 series 
Partikkelikokomittari  Malvern Panalytical Zetasizer Nano series S90 
Mittalaite Orion Diagnostica Oy QuikRead go 
Kylmäkuivuri  Christ  Epsilon 2-6D LSC Plus 
Pipetit Thermo Fisher Scientific FinnPipette 

3.1 Partikkelin kiinnitys valmiiksi dialysoituun lateksiin 

Testaukseen valitut partikkelit, kaupalliset vasta-aineet, kiinnitettiin valmiiksi dialysoidun 

lateksin pinnalle, jolloin QuikRead go -laitteella tehdyissä mittauksissa antigeenin kanssa 

sitoutunut vasta-ainemolekyyli näkyisi reaktiossa paremmin ja signaali olisi herkempi. 

Työssä käytetyt reagenssit, vasta-aineita lukuun ottamatta, olivat Orion Diagnostica Oy:n 

valmistamia, ja niiden tarkempi koostumus on salainen.  



18 

  

Kouttausputkeen pipetoitiin 556 µl valmiiksi dialysoitua 9-prosenttista SVBC-raakalatek-

siliuosta, jonka lateksin partikkelikoko oli 215 nm ja 70 µl 0,9 % Rhodafac-liuosta ja niiden 

annettiin sekoittua tasoravistelijassa 20 minuuttia. Liuoksen pH:ta alennettiin lisäämällä 

0,1 ml 0,2 M HCl-liuosta, jonka jälkeen lisättiin 1 ml 5 mg/ml vasta-aineliuosta ja liuoksen 

annettiin sekoittua tasoravistelijassa 20 minuuttia. Liuoksen pH mitattiin, kun vasta-ai-

neen lisäämisestä oli kulunut vähintään 5 minuuttia. Liuoksen pH:n tuli olla pienempi kuin 

5,7, jolloin se on pienempi kuin vasta-aineen isoelektrinen piste. Liuoksesta tehtiin emäk-

sinen lisäämällä 1,2 ml 0,1 M boraattiliuosta. Liuoksen pH mitattiin uudestaan, kun bo-

raattiliuoksen lisäämisestä oli kulunut vähintään 5 minuuttia. Liuoksen pH:n tuli tässä 

vaiheessa olla yli 8. Liuoksen annettiin sekoittua tasoravistelijassa noin 6 tuntia, jonka 

jälkeen sinne lisättiin 100 µl 30 mM glysiinipuskuria, jonka BSA-pitoisuus oli 6 %. BSA 

blokkasi lateksin vapaat kohdat. Liuos jätettiin sekoittumaan tasoravistelijaan yön yli.  

Seuraavana aamuna suoritettiin puskurinvaihto sentrifugoimalla liuosta ensin 30 minuut-

tia (2-8 °C, ~7000 g). Sentrifugoinnin jälkeen supernatantti dekantoitiin ja lateksisakka 

suspensoitiin 5 ml:iin lateksinpesupuskuria, jonka jälkeen lisättiin vielä 10 ml lateksinpe-

supuskuria. Tämän jälkeen liuosta sentrifugoitiin uudestaan 30 minuuttia (2-8 °C, ~7000 

g), supernatantti dekantoitiin ja lateksisakka suspensoitiin 15 ml:iin lateksinpesupusku-

ria. Liuosta sentrifugoitiin vielä kerran 30 minuuttia (2-8 °C, ~7000 g), supernatantti de-

kantoitiin ja lateksisakka suspensoitiin 5 ml:iin loppupuskuria. 

Liuosta sonikoitiin ultraäänilaitteella 20 sekuntia partikkelikoon ja polydispersiteetti-in-

deksin pienentämiseksi, jonka jälkeen partikkelikoko mitattiin Malvern-partikkelikokomit-

tarilla. Partikkelikoko mitattiin lasikyvetissä lateksinpesupuskurissa, joka oli suodatettu 

0,2 µm:n ruiskusuodattimen läpi. Jos partikkelikoko tai polydispersiteetti-indeksi oli liian 

iso, sonikointia jatkettiin 20 sekunnin jaksoissa, kunnes partikkelikoko ja polydispersi-

teetti-indeksi oli haluttu. Partikkelikoon tavoite oli raakalateksin koko + 15 nm. Polydis-

persiteetti-indeksin haluttiin olevan alle 0,050. 

Vasta-aineista mAb1, mAb2-1, mAb2-2 ja mAb5 oli koutattu aiemmin. Vasta-ainetta 

mAb2 koutattiin kahteen otteeseen. Nämä on nimetty mAb2-1 ja mAb2-2. Vasta-aineita 

mAb3 koutattiin kolmeen otteeseen. Ne on nimetty mAb3, mAb3M, mAb3-2 ja mAb3-3, 

joista mAb3M on sonikoitu vasta seuraavana päivänä puskurinvaihdosta. Myös mAb4 

koutattiin kolmeen otteeseen, ne on nimetty mAb4, mAb4-2 ja mAb4-3. Polyklonaalista 

vasta-ainetta koutattiin vain kerran ja se on nimetty pAb1 (taulukko 2). 
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Taulukko 2. Vasta-aineiden nimikointi ja kouttauskerrat 

Lyhenne Vasta-aine 
mAb1 Monoklonaalinen vasta-aine 1 
mAb2-1 Monoklonaalinen vasta-aine 2 
mAb2-2 Monoklonaalinen vasta-aine 2, kouttauserä 2 
mAb3 Monoklonaalinen vasta-aine 3 
mAb3M Monoklonaalinen vasta-aine 3, myöhemmin sonikoitu 
mAb3-2 Monoklonaalinen vasta-aine 3, kouttauserä 2 
mAb3-3 Monoklonaalinen vasta-aine 3, kouttauserä 3 
mAb4 Monoklonaalinen vasta-aine 4 
mAb4-2 Monoklonaalinen vasta-aine 4, kouttauserä 2 
mAb4-3 Monoklonaalinen vasta-aine 4, kouttauserä 3 
mAb5 Monoklonaalinen vasta-aine 5 
pAb1 Polyklonaalinen vasta-aine 1 

3.2 Mittaus QuikRead go -laitteella  

Kouttauksen jälkeen vasta-ainepartikkeleja testattiin QuikRead go -laitteella. QuikRead 

go -laitteella suoritettu testaus perustui kaupalliseen QuikRead go CRP -testiin. Tässäkin 

testauksessa testikyvetissä oli puskuriliuosta, johon näyte lisättiin. Tämän jälkeen kyvetti 

laitettiin QuikRead go -laitteeseen, jossa laite mittasi ensin blankin, jota vasten reaktion 

saostumisen aiheuttamaa muutosta absorbanssiin verrataan. QuikRead go CRP -tes-

tistä poiketen laite antoi blankin mittaamisen jälkeen kyvetin pois laitteesta, jolloin kyvet-

tiin lisättiin manuaalisesti vasta-aineliuos. Vasta-aineen lisäämisen jälkeen laite mittasi 

mittausohjelman mukaisesti saostumisreaktion aiheuttamaa muutosta absorbanssiin. 

Kvantitatiivinen tulos saatiin, kun absorbanssia verrattiin kaupallisen kalibraatiokitin rea-

gensseilla mitattuun standardisuoraan.  

Monoklonaaliset vasta-aineet (mAb1-5) mitattiin yksitellen ja pareittain, niin että jokainen 

yhdistelmä tuli mitattua. Polyklonaalista vasta-ainetta (pAb1) ei mitattu muiden kanssa 

parina. QuikRead go -laitteen mittauksissa käytettiin esitäyttämätöntä kyvettiä, johon pi-

petoitiin QR CRP -puskuria, näytettä ja vasta-ainetta tai vasta-ainesekoitusta. Näytteenä 

käytettiin kaupallisen kalibraatiokitin reagensseja tai potilasverinäytteitä. Kalibraatiokitin 

reagenssien pitoisuudet olivat 50 ng/ml - 3000 ng/ml. Nollanäytteenä käytössä oli 0,9-

prosenttinen NaCl-liuos. Näytteen tilavuus kyvetissä oli 15 - 20 µl. Vasta-ainetta tai 

vasta-ainesekoitusta kyvetissä oli 20 - 40 µl. Reagenssien kokonaistilavuus puskurin 

kanssa oli 800 µl. QuikRead go -laitteelle oli ohjelmoitu valmiiksi mittausohjelma, jonka 
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perusteella mittaukset suoritettiin. Ensin kyvettiin pipetoitiin QR CRP -puskuria ja näy-

tettä. Kyvetti asetettiin QuikRead go -laitteeseen, joka suoritti näytteen sekoituksen pus-

kuriin ja blankin mittaamisen. Blankin mittaamisen jälkeen laite ohjasi kyvetin ulos ja ky-

vettiin lisättiin pipetoimalla vasta-ainetta tai vasta-ainesekoitusta. Laite sekoitti reagens-

sit uudestaan ja mittasi absorbanssin muutosta viiden minuutin ajan. Näiden mittausten 

tuloksista valittiin parhaat vasta-aineyhdistelmät jatko-optimoitaviksi. Potilasverinäytteillä 

testattiin, saadaanko niistä mitattua analyytti x:n pitoisuutta. Potilasverinäytteillä testattiin 

myös, vaikuttaako näytteen seisottaminen kyvetissä puskuriliuoksessa mittaustulok-

seen. 

Vasta-aineyhdistelmät mitattiin vain kertaalleen alustavan tutkimusvaiheen mittauksissa. 

Lupaavimpia vasta-aineyhdistelmiä mitattiin useammin, samalla mahdollisesti muokaten 

vasta-aineen ja näytteen määrää.  

3.3 Vasta-aineiden kylmäkuivaus 

Kylmäkuivausta varten kyveteissä käytettyihin reagenssikorkkeihin pipetoitiin kahden 

vasta-aineen sekoitusta 40 µl (20 µl vasta-ainetta mAb3-2 + 20 µl vasta-ainetta mAb4-

2) eli sama määrä kuin mittauksissa oli käytetty. Korkkeihin lisättiin stopperit niin, että 

kosteus pääsi kylmäkuivauksen aikana poistumaan ilma-aukoista. Kylmäkuivauslait-

teelle suoritettiin ensin laitteen käyttöä valmisteleva warm up, jolloin laitteessa olevat 

hyllyt ja kuivauksessa käytettävä alusta jäähdytettiin +4 °C:seen. Tämän jälkeen esi-

täytetyt korkit aseteltiin alustalle ja alusta asetettiin kylmäkuivauslaitteeseen ylimmälle 

hyllylle. Kuivaus suoritettiin ohjelmalla, joka oli ohjelmoitu toisen partikkelin kylmäkuivaa-

miselle. Ohjelma jäädytti korkit ensin tunnissa -44 °C:seen, jossa se pysyi kaksi tuntia. 

Kun korkit olivat olleet tunnin ajan -44 °C:ssa, laite aloitti ohjelman mukaisesti ilmanpai-

neen laskemisen luodakseen tyhjiön. Kun tyhjiö oli luotu, lämpötila nostettiin -37 °C:seen 

12 tunniksi. Ohjelman lopuksi lämpötila nostettiin +20 °C:seen kolmen tunnin aikana. 

Korkeissa olevia, kuivauksen takia auki jätettyjä ilma-aukkoja ei voitu sulkea stoppereilla 

kylmäkuivurissa ennen vakuumin purkua, koska alusta, jossa korkit olivat, oli sijoitettu 

ylimmälle hyllylle. Vain laitteen alimpia hyllyjä voidaan liikuttaa, jolloin stopperit saadaan 

asetettua paikoilleen puristamalla hyllyt kiinni toisiinsa. Korkit otettiin alustalla ulos kyl-

mäkuivauslaitteesta ja korkit suljettiin manuaalisesti mahdollisimman nopeasti.  
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Kylmäkuivatut korkit testattiin QuikRead Go -laitteella, pipetoimalla kyvetteihin ensin 

puskuri ja näyte. Laitteessa ollut mittausohjelma painoi stopperin alas korkissa, jolloin 

korkin alaosassa oleva luukku aukesi ja korkissa ollut vasta-ainesekoitus tipahti pusku-

riin ja reaktio näytteen kanssa alkoi. Vertailusarjana mitattiin ensin yhdestä näytteestä 

kymmenen rinnakkaista mittausta, joissa vasta-aine pipetoitiin kyvettiin, jonka jälkeen 

samaa näytettä mitattiin uudelleen kymmenen rinnakkaisen mittauksen sarjana, mutta 

tällä kertaa vasta-aine oli kuivattuna korkeissa.  
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4 Tulokset 

4.1 Lateksiin kiinnitetyt vasta-aineet ja vasta-aineparien testaus 

Monoklonaaliset vasta-aineet (mAb1-5) mitattiin yksittäin ja yhdistelminä, niin että jokai-

nen vasta-aine testattiin pareittain ja kahden tai kolmen muun vasta-aineen kanssa. Po-

lyklonaalista vasta-ainetta (pAb1) mitattiin vain yksittäin eikä sitä yhdistetty muiden 

vasta-aineiden kanssa. Mittausten tuloksena saaduista absorbanssiarvoista tehtiin ku-

vaajat, joista voitiin arvioida vasta-aineiden käyttökelpoisuutta testissä. Kuvaajaa varten 

absorbanssin muutos laskettiin vähentämällä mittauksen loppuabsorbanssista absor-

banssiarvo ajanhetkellä mittausajan alkupäästä, kun näyte oli sekoitettu puskuriin. Näyt-

teen sekoittaminen puskuriin aiheuttaa vaahtoamista, joka vaikuttaa absorbanssiarvoon 

ja sen takia ensimmäisiä absorbanssiarvoja ei oteta huomioon tulosten laskemisessa. 

Kolmen eri valonlähteen absorbanssiarvot summattiin yhteen ja niistä tehtiin kuvaaja.  

Yksittäin mitatuista monoklonaalisista vasta-aineista ei tullut kunnollista mitattavaa sig-

naalia, koska yhdellä monoklonaalisella vasta-aineella ei saatu riittävää agglutinaatiota 

mitattavaa signaalia varten. Absorbanssiarvot näyttivät negatiivisilta, mikä voi johtua ky-

vetin pohjalle sakkautuneista partikkeleista.  

Vasta-aineiden mAb2-1 ja mAb4 yhdistelmän, jossa näytemäärä oli 20 µl ja molempia 

vasta-aineita 20 µl, tuloksissa signaali matalammilla näytepitoisuuksilla oli hyvä, mutta 

korkeammilla pitoisuuksilla näytti olevan antigeeniylimäärästä johtuvaa signaalin piene-

nemistä (kuva 7). Antigeeniylimäärää näkyi myös muiden vasta-aineyhdistelmien mit-

tauksissa, joissa vasta-ainetta oli liian vähän suhteessa antigeenin määrään.  
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Kuva 7. Esimerkki antigeeniylimäärän vaikutuksesta tuloksiin. Matalampien näytepitoisuuksien 
signaali nousee odotetusti, mutta korkeampien pitoisuuksien signaali laskee. Absor-
banssiarvojen summien muutos on laskettu kolmen eri aallonpituuden absorbanssiar-
vosta. 

Vasta-aineiden yhdistelmässä mAb2-1, mAb4 ja mAb5 (näytemäärä 15 µl ja vasta-ai-

netta mAb2-1 4 µl, mAb4 15 µl ja mAb5 15 µl) vasta-aineen ja antigeenin suhde vaikutti 

hyvältä, vaikka yhden aallonpituuden signaali laski ennenaikaisesti. Muissa yhdistel-

missä signaalit matalammilla näytepitoisuuksilla eivät erottuneet tai korkeammilla näyte-

pitoisuuksilla signaalissa näkyi antigeeniylimäärä (näytemäärät näissä mittauksissa oli-

vat 15 µl - 20 µl ja vasta-aineiden yhteenlasketut määrät 20 µl - 37 µl).  

Vasta-aine mAb2-2 käyttäytyi mittauksissa haastavasti. Se antoi muita vasta-aineita kor-

keampaa pohja-absorbanssia, joka todennäköisesti johtui kouttauksen aikana tapahtu-

neesta epäspesifisestä sitoutumisesta ja blokkausongelmasta, josta aiheutui muita 

vasta-aineliuoksia tiheämpi suspensio. Tämän takia mAb2-2 jätettiin pois lopuista tes-

tauksista.  

Vasta-aine mAb3 toimi mittauksissa suurimmaksi osaksi hyvin. Muiden vasta-aineiden 

ongelmat, kuten mAb2-2:n suuri pohja-absorbanssi, näkyivät mittauksissa. Vasta-aineen 

mAb4:n kanssa mittaustulokset olivat lupaavimpia. Kun näytemäärä oli 20 µl ja molem-

pien vasta-aineiden määrä 10 µl, koko mitta-alueen signaali oli selkeä, vaikka matalam-
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pien näytepitoisuuksien kohdalla signaalit olivat pienet. Vasta-aineiden määrää lisää-

mällä (näytemäärä 20 µl ja molempia vasta-aineita 15 µl) saatiin signaalit erottumaan 

paremmin (kuva 8). Tämä yhdistelmä valittiin jatko-optimoitavaksi.  

 

Kuva 8. Vasta-aineiden mAb3 ja mAb4 yhdistelmässä näytepitoisuudet alkavat erottua. 

Vasta-aineiden mAb4 ja mAb5 yhdistelmässä, jossa näytemäärä oli 20 µl ja molempia 

vasta-aineita 10 µl, signaalit olivat mitattavissa ja ne kasvoivat näytepitoisuuksien kas-

vun myötä. Vasta-ainemäärää lisättäessä matalien näytepitoisuuksien signaalit eivät kui-

tenkaan nousseet odotetusti. Signaaleja yritettiin parantaa puskurin PEG-pitoisuutta li-

säämällä, mutta se ei auttanut (kuva 9).  
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Kuva 9. Vasta-aineiden mAb4 ja mAb5 yhdistelmässä matalampien näytepitoisuuksien signaalit 
eivät erottuneet.  

Vasta-aineet mAb4 ja mAb5 toimivat parina hyvin, mutta muiden vasta-aineiden kanssa 

mAb5 oli ongelmallinen, sen pienimmän lateksitiheyden takia. Vasta-aineiden mAb2-1, 

mAb4 ja mAb5 kombinaatiolla (näytettä 20 µl, kaikkia vasta-aineita 8 µl) kuin myös vasta-

aineiden mAb1, mAb3, mAb4 ja mAb5 kombinaatiolla (näytettä 20 µl, kaikkia vasta-ai-

neita 6 µl) saatiin mitta-alueen matalammilla pitoisuuksilla hyvä signaali, mutta korkeam-

milla pitoisuuksilla signaali laski mahdollisen antigeeniylimäärän takia. Yhdistelmä vasta-

aineista mAb3, mAb4 ja mAb5 (näytemäärä 20 µl, kaikkia vasta-aineita 8 µl) ei tunnista-

nut pieniä näytepitoisuuksia, vaikka pareittain nämä vasta-aineet olivat toimineen lupaa-

vasti. Tämä vahvisti ajatusta, että kahden vasta-aineen yhdistelmä toimii paremmin kuin 

usean vasta-aineen yhdistelmä.  

Parhaimmat tulokset saatiin mAb3:n ja mAb4:n yhdistelmistä, joita ruvettiin optimoi-

maan. Testausten määrästä johtuen vasta-aineita mAb3 ja mAb4 piti koutata useamman 

kerran. Niitä koutattiin kolmena eri kertana ja jokaisen eri kouttauksen mittaustulokset 

vastasivat toisiaan. Vasta-aineet mAb3 ja mAb4 näyttivät toimivan parhaiten, kun niiden 

sekoitusta oli 40 µl (mAb3 20 µl + mAb4 20 µl), näytettä 15 µl ja puskuria 745 µl (kuva 

10). Loput mittaukset näillä vasta-aineilla tehtiin näillä suhteilla.  
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Kuva 10. Vasta-aineet mAb3 ja mAb4 toimivat testissä parhaiten.  

Kun paras vasta-aineyhdistelmä ja sen suhde antigeeniin oli selvitetty, mitattiin yhdis-

telmä viidesti, jolloin tuloksista saatiin muodostettua standardisuora. Standardisuora on 

laskettu viiden rinnakkaisen mittauksen keskiarvosta, joista on myös laskettu toistetta-

vuuden variaatiokerroin (CV %) ja keskihajonta (STDEV) (taulukko 3). 

Taulukko 3. Vasta-aineiden mAb3-2 ja mAb4-2 rinnakkaismittausten keskiarvo, keskihajonta ja 
variaatio. 

Näytepitoisuus 
(ng/ml) 0 50 150 600 1500 3000 
ΔmAUsum keskiarvo 2,18 24,54 86,15 397,32 826,09 1101,80 
Keskihajonta STDEV 1,66 7,44 15,25 48,21 68,39 21,28 
Variaatio CV % 76,16 30,31 17,70 12,13 8,28 1,93 

Standardisuorasta huomattiin, että korkein näytepitoisuus ei ole linjassa muiden pitoi-

suuksien kanssa (kuva 11). 
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Kuva 11. Vasta-aineiden mAb3-2 ja mAb4-2 mittausten perusteella tehty standardisuora.  

Kun standardisuorasta jätettiin pois korkein näytepitoisuus (3000 ng/ml), suora on jo li-

neaarisempi ja korrelaatiokerroin R2 parempi. Mitä lähempänä arvoa 1 korrelaatiokerroin 

on, sitä lineaarisemmin pisteet suoralla ovat (kuva 12). 

 

Kuva 12. Vasta-aineiden mAb3-2 ja mAb4-2 standardisuora ilman korkeinta näytepitoisuutta. 
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Monoklonaalisilla vasta-aineilla mAb3 ja mAb4 testattiin myös puskurin PEG-pitoisuuden 

vaikutusta mittaustuloksiin. Vasta-aineita ja kaupallisen kalibraatiokitin reagensseja oli 

optimaalinen määrä ja vain PEG-pitoisuus puskurissa muuttui. 0- ja 0,1-prosenttisen 

PEG-liuoksen signaalit eivät erottuneet toisistaan. 0,2-prosenttisen PEG-liuoksen tulok-

sissa oli hieman nousua, mutta se ei vielä tehostanut signaalia tarpeeksi. 0,3-prosentti-

nen PEG-liuos vaikutti parhaalta pitoisuudelta, koska tästä isommissa pitoisuuksissa ylä-

pään signaalit alkoivat saturoida. PEG-pitoisuutta testattiin 2 %:iin asti. 

Vasta-aineita mAb3 ja mAb4 testattiin myös potilasverinäytteiden kanssa. Signaalit olivat 

hyvät. Potilasverinäytettä käytettiin kokoverenä jokaiseen mittaukseen saman verran 

kuin kaupallisen kalibraatiokitin näytettäkin eli 15 µl. Potilasverinäytteillä huomattiin, että 

kun näytteen antaa seisoa puskurissa vähintään viisi minuuttia ennen mittaamista, sig-

naali kasvoi verrattuna heti mitattuun näytteeseen (kuva 13). Näiden kymmenen mitatun 

näytteen signaali nousi keskimäärin 48 %. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että pusku-

rissa ollessaan verisolut hajosivat puskurin ainesosien vaikutuksesta, ja analyytti x pääsi 

sieltä vapautumaan. Potilasverestä tehtiin myös plasma, jotka mitattiin vertailuna koko-

veriin. Plasman seisotus puskurissa ei nostanut signaalia, mikä tukee verisolujen hajoa-

mista puskurissa. Tässä vaiheessa tutkimusta ei vielä voida arvioida, onko signaalin 

nousu hyvä vai huono asia, koska analyytti x:ää ei ole tutkittu tarpeeksi.  

 

Kuva 13. Mittauksen signaali nousee, kun kokoverinäytteen annetaan seisoa puskurissa ennen 
mittausta. 
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Analyytti x:n ja CRP:n pitoisuudet mitattiin 50 potilasverinäytteestä vertailua varten. 

Näistä 50 mitatusta potilasverinäytteestä on valittu esitettäväksi 15 kappaletta (kuva 14). 

Kaavioon on valittu sattumanvaraisesti viisi näytettä kolmelta eri CRP-tasolta, jotka ovat 

matala (CRP < 20 mg/l), keskisuuri (CRP 20-60 mg/l) ja korkea (CRP > 60 mg/l).  

 

Kuva 14. Analyytti x:n ja CRP:n pitoisuudet potilasverinäytteissä eivät korreloi keskenään. Syynä 
on todennäköisesti se, että analyytti x:n pitoisuus veressä nousee infektiossa nopeam-
min kuin CRP:n. 

Kun näytteiden analyytti x:n ja CRP:n tasoja vertailtiin, huomattiin, että analyytti x:n pi-

toisuus veressä ei ole suoraan verrannollinen CRP-pitoisuuteen. Tämä voi selittyä sillä, 

että analyytti x:n ja CRP:n aktivoitumisen ja hajoamisen aikakehys on erilainen eikä nii-

den pitoisuudet nouse tai laske samassa tahdissa. On mahdollista, että analyytti x:n pi-

toisuus on jo ehtinyt laskea siihen mennessä, kun CRP-pitoisuus on huipussaan. Kaavi-

ossa huomataan, että keskisuuren CRP-tason näytteiden analyytti x:n pitoisuus on kor-

kea. Se voi johtua siitä, että näiden näytteiden analyytti x:n pitoisuus on jo noussut huip-
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puunsa, kun CRP-pitoisuus on vasta nousussa. Näytteistä ei kuitenkaan tiedetä näyt-

teenottoajankohtaa eikä muita potilastietoja, joten varmojen johtopäätösten tekeminen 

näiden näytteiden perusteella on haasteellista.  

Polyklonaalinen vasta-aine pAb1 antoi yksinäänkin hyvää signaalia. Tälläkin vasta-ai-

neella haettiin optimaalisinta vasta-aineen ja näytteen suhdetta. Näytemäärällä 20 µl ja 

vasta-aineen määrällä 30 µl korkeammilla näytepitoisuuksilla muodostui antigeeniyli-

määrä, joka näkyi mitattavan signaalin laskuna korkeammilla näytepitoisuuksilla. Vasta-

aineen pAb1 ja antigeenin optimaalisin määrä reaktiossa oli 38 µl koutattua vasta-ai-

netta, 15 µl näytettä ja 747 µl puskuria (kuva 15). Tässäkin mittauksessa yksi aallonpi-

tuuksista kääntyi laskuun korkeammilla pitoisuuksilla.  

 

Kuva 15. Vasta-aineen pAb1 signaaleista on poistettu yksi aallonpituus, jolloin se korreloi hyvin 
näytepitoisuuksia. 

Polyklonaalisen vasta-aineen pAb1 mittauksista tehtiin myös standardisuora, joka las-

kettiin neljästä rinnakkaismittauksen keskiarvosta (taulukko 4). 

Taulukko 4. Vasta-aineen pAb1 rinnakkaismittausten keskiarvo, keskihajonta ja variaatio. 

Näytepitoisuus (ng/ml) 0 50 150 600 1500 
ΔmAUsum keskiarvo 33,61 68,39 134,59 374,34 584,25 
Keskihajonta STDEV 4,32 9,96 10,75 10,99 17,78 
Variaatio CV % 12,87 14,57 7,99 2,94 3,04 
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Standardisuoran kuvaajasta on jätetty pois korkein näytepitoisuus (3000 ng/ml) ja yksi 

aallonpituuksista, koska sen signaali laski korkeilla pitoisuuksilla (kuva 16). Korrelaatio-

kerroin parani näillä toimenpiteillä.  

 

Kuva 16. Polyklonaalisen vasta-aineen pAb1 standardisuora näytepitoisuuksilla 0-1500 ng/ml. 

Polyklonaalisella vasta-aineella pAb1 testattiin myös puskurin PEG-pitoisuuden vaiku-

tusta mittaustuloksiin. Puskurin PEG-pitoisuutta testattiin 0,4-prosentin pitoisuuteen asti 

ilman, että huomattiin oleellista muutosta tuloksissa. 0,4-prosenttinen PEG-pitoisuus 

nosti matalien näytepitoisuuksien signaalia hieman, mutta korkeimmilla näytepitoisuuk-

silla signaalit laskivat.  

Myös polyklonaalisella vasta-aineella pAb1 mitattiin potilasverinäytteitä. Tällä vasta-ai-

neella mittaustulokset olivat korkeampia kuin monoklonaalisten vasta-aineiden yhdistel-

mällä mAb3-2 ja mAB4-2. Seitsemän potilasverinäytettä mitattiin molemmilla vasta-ai-

neyhdistelmillä. Vasta-aineella pAb1 saatiin keskimäärin 55 % suurempia signaaleja kuin 

yhdistelmällä mAb3-2 ja mAB4-2 (taulukko 5). Vertailtujen näytteiden määrä oli vähäinen 

eikä signaalin kasvu ollut yhdenmukainen, joten mittauksia pitäisi tehdä enemmän, jotta 

voidaan verrata tarkemmin polyklonaalisen vasta-aineen ja monoklonaalisten vasta-ai-

neiden eroja analyytti x:n mittauksissa.  
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Taulukko 5. Monoklonaalisten vasta-aineiden yhdistelmän ja polyklonaalisen vasta-aineen sig-
naalit potilasverinäytteiden vertailumittauksista ja kuinka monta prosenttia vasta-
aineen pAb1 signaali on suurempi kuin vasta-aineyhdistelmän mAb3-2+mAb4-2.  

Näyte 1 2 3 4 5 6 7 
ΔmAUsum mAb3-2+mAb4-2 367,99 304,61 451,73 543,91 189,57 469,9 844,24 
ΔmAUsum pAb1 561,69 532,87 624,88 914,42 352,64 709,63 939,39 
ΔmAUsum ero (%) 53 75 38 68 86 51 11 

4.2 Kylmäkuivaus 

Kylmäkuivattujen korkkien vertailua varten pipetoitua vasta-ainetta vastaan mitattiin yh-

destä näytteestä kymmenen rinnakkaista mittausta niin, että vasta-aine pipetoitiin kyvet-

tiin mittauksen aikana. Näytteenä käytettiin kaupallisen kalibraatiokitin näytettä, jonka 

pitoisuus oli 600 ng/ml. Kylmäkuivatuista korkeista toistettiin samanlainen kymmenen 

rinnakkaisen mittauksen sarja. Tulokset olivat hyvin samanlaiset, mutta kylmäkuivattujen 

korkkien mittaustulokset olivat hieman matalammat kuin vertailusarjan tulokset (kuva 

17). Kylmäkuivaus hukkaa keskimäärin 6 % vasta-ainetta prosessin aikana.  

 

Kuva 17. Kylmäkuivattujen korkkien ja vertailuna mitattujen pipetoitujen vasta-aineiden signaalit 
ovat yhteneväiset. 
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Mittaustulosten keskiarvo oli 6 % pienempi kylmäkuivatuilla korkeilla. Mittausten keski-

hajonta ja CV % taas ovat hieman suurempia kuin pipetoiduilla vasta-aineilla tehdyillä 

mittauksilla (taulukko 6).  

Taulukko 6. Kylmäkuivattujen korkkien ja pipetoiduilla vasta-aineilla mitattujen rinnakkaismit-
tausten erot. 

Rinnakkaismittaukset 
Pipetoidut vasta-aineet 
(ΔmAUsum) 

Kylmäkuivatut korkit 
(ΔmAUsum) 

1 317,15 291,07 
2 338,69 335,77 
3 342,14 329,62 
4 335,88 301,63 
5 321,52 292,3 
6 350,26 296,06 
7 337,16 311 
8 306,38 323,89 
9 350,75 335,04 

10 329,78 322,13 
Keskiarvo 332,971 313,851 
Keskihajonta STDEV 14,36 17,66 
Variaatio CV % 4,31 5,62 

Rinnakkaismittauksista pipetoitujen vasta-aineiden tulokset olivat normaalijakautuneita, 

mutta kylmäkuivattujen korkkien mittaustulokset eivät olleet normaalijakautuneita. Tulok-

sista laskettiin tästä huolimatta parittaisella kahden otoksen testillä keskiarvoille, onko 

keskiarvojen ero tilastollisesti merkitsevä. 

P (0,01) < 0,05, jonka perusteella keskiarvojen ero on tilastollisesti merkitsevä 95 %:n 

luottamustasolla (taulukko 7).  
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Taulukko 7. Parittainen kahden otoksen testi keskiarvolle. 

t-Test: Paired Two Sample for Means     

  Pipetoitu vasta-aine Kylmäkuivattu vasta-aine 
Mean 332,97 313,85 
Variance 206,28 311,65 
Observations 10,00 10,00 
Pearson Correlation 0,27   
Hypothesized Mean Difference 0,00   
df 9,00   
t Stat 3,09   
P(T<=t) one-tail 0,01   
t Critical one-tail 1,83   
P(T<=t) two-tail 0,01   
t Critical two-tail 2,26   
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5 Yhteenveto 

Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia, voiko QuikRead go -laitteella mitata analyytti x:n pitoi-

suuksia näyteliuoksessa. Testauksia varten hankittiin erilaisia analyytti x:n vasta-aineita 

ja esikäsiteltiin ne kiinnittämällä ne lateksipartikkeleihin. Vasta-aineiden kiinnittäminen 

lateksipartikkeleihin onnistui suurimmaksi osaksi hyvin. Kahden vasta-aineen kohdalla 

kouttauksessa tapahtui epäspesifistä sitoutumista, mikä vaikutti mittaustuloksiin.  

Analyytti x antoi kaupallisen kalibraatiokitin näytteillä heti ensimmäisten mittausten koh-

dalla mitattavaa signaalia QuikRead go -laitteella. Mittauksissa yksittäinen monoklonaa-

linen vasta-aine ei toiminut, mutta kun vasta-aineen yhdisti toisen monoklonaalisen 

vasta-aineen kanssa, muodostui mitattava signaali. Polyklonaalinen vasta-aine antoi yk-

sinäänkin mitattavan signaalin. Monoklonaalinen vasta-aine valikoitui kuitenkin jatkomit-

tauksiin, koska sen tuottaminen on tasalaatuisempaa kuin polyklonaalisen vasta-aineen.  

Analyytti x:ää tutkittiin myös potilasverinäytteillä, joiden CRP-pitoisuus oli tunnettu. Tut-

kimuksissa selvisi, että analyytti x:n pitoisuus ei ole suoraan verrannollinen CRP-pitoi-

suuden kanssa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että analyytti x:n ja CRP:n aktivoitu-

misen ja hajoamisen aikakehys on erilainen. On mahdollista, että analyytti x:n pitoisuus 

on ehtinyt kääntyä jo laskuun, kun CRP-pitoisuus vasta nousee. Tätä pitäisi kuitenkin 

tutkia lisää potilasverinäytteillä, joiden näytteenottoajankohta on tarkasti tiedossa.  

Kylmäkuivaus ei vaikuttanut vasta-aineiden ominaisuuksiin mittauksissa. Mittaukset kyl-

mäkuivatuilla korkeilla antoivat keskimäärin 6 % pienempää signaalia kuin ne mittaukset, 

joissa vasta-aine pipetoitiin kyvettiin. Tulosten tilastollinen ero laskettiin parittaisella kah-

den otoksen testillä keskiarvoille. Mittausten keskiarvojen ero on tilastollisesti merkitsevä 

95 %:n luottamustasolla. Kylmäkuivaus hukkaa vasta-ainetta prosessin aikana ja siihen 

voisi varautua kylmäkuivaamalla korkkeihin enemmän vasta-ainetta. Kylmäkuivauksen 

onnistuminen oli kuitenkin tärkeää testin jatkokehityksen ja tuotannollistettavuuden kan-

nalta.  

Tutkimuksissa selvisi, että analyytti x:n pitoisuus näyteliuoksessa on kvantitatiivisesti mi-

tattavissa QuikRead go -laitteella. Analyytti x:n ominaisuuksia merkkiaineena pitää kui-

tenkin vielä tutkia, jotta analyytistä voidaan kehittää luotettava merkkiaine diagnostisiin 

testeihin.  
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