
 

 

Petra Harinen ja Eevaleena Vaittinen 

Arenavirusten polymeraasireaktio –  
menetelmän evaluaatio suomalaisessa 
aineistossa 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Bioanalytiikka (AMK) 

Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma 

Opinnäytetyö 

15.11.2019 



 Tiivistelmä 

 

Tekijät 
Otsikko 

Petra Harinen ja Eevaleena Vaittinen 
Arenavirusten polymeraasireaktio – menetelmän evaluaatio 
suomalaisessa aineistossa 

Sivumäärä 
Aika 

35 sivua + 1 liite 
15.11.2019 

Tutkinto Bioanalyytikko (AMK) 

Tutkinto-ohjelma Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma 

Suuntautumisvaihtoehto Bioanalytiikka 

Ohjaajat 
Lehtori Merja Ojala 
Dosentti Annemarjut Jääskeläinen 
Dosentti Tarja Sironen 

 
Arenavirus kuuluu Arenaviridae sukuun. Se on kooltaan 120 nanometrin kokoinen kaksijuos-
teinen negatiivissäikeinen RNA-virus. Toistaiseksi ainoa Euroopassa raportoitu arenavirus 
on lymfosyyttinen koriomeningiittivirus (LCMV). Suomessa on aiemmin tutkittu LCMV:n se-
roprevalenssia, mutta yhtäkään viruksen aiheuttamaa potilastapausta ei ole dokumentoitu.  
  
Opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa reverse transcription-PCR (RT-PCR) sekä gee-
lielektroforeesiajo 974 potilasseeruminäytteelle. Tavoitteena oli evaluoida käytettyä mene-
telmää arenavirusten löytämiseen suomalaisilta potilailta otetuista näytteistä. Osaprojekti 
kuuluu suurempaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sekä Helsingin yli-
opiston (HY) yhteiseen tutkimusprojektiin. Opinnäytetyöhön kuuluva osaprojekti (RT-PCR ja 
geelielektroforeesiajot) tehtiin yhteistyössä HUS ja HY virologian laboratorioiden kanssa. 
Jatkotyössä geelielektroforeesityössä havaitut PCR-tuotteet sekvensoidaan käyttäen NGS-
protokollaa, jossa sekvensointi tapahtuu PCR-alukkeiden adapterisekvenssien avulla.  
  
Näytemateriaali oli kerätty 6/2018-11/2018 aikavälillä suomalaisilta potilailta, joilla oli epäilty 
keskushermostoinfektiota. Näytteitä oli yhteensä 974, jotka olivat peräisin 884 eri potilaasta. 
Osasta potilaista oli useampia seeruminäytteitä. Kaikista potilasseeruminäytteistä oli val-
miiksi eristetty nukleiinihappo pääprojektin yhteydessä.   
 
RT-PCR:n ja geelielektroforeesin jälkeen jatkoon valittiin yhteensä 57 näytettä, jotka olivat 
geelillä noin 500-800 emäsparin kokoisia. Tulosten perusteella voidaan olettaa, että RT-PCR 
soveltuu yhtenä osana arenavirusten diagnosointiin, mutta lisäksi tarvitaan muita tutkimuk-
sia, sekä serologisia menetelmiä positiivisten tulosten varmentamiseksi. 

Avainsanat arenavirus, polymeraasiketjureaktio 
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Arenavirus is part of the Arenaviridae -family. It is 120 nanometers, bi-segmented negative 
stranded RNA-virus. For now, the only reported arenavirus in Europe is lymphocytic chori-
omeningitis virus (LCMV). In Finland there has been research about lymphocytic choriomen-
ingitis virus and it’s seroprevalence in Finnish population but there is no documentation of 
LCMV infections. 
 
The purpose of this thesis was to carry out reverse transcription -PCR and gel-electropho-
resis -run for 974 patients serum samples. The aim of this study was to evaluate whether 
the method works in finding arenaviruses from the Finnish patient’s samples. This thesis 
was part of a bigger project of Helsinki University Hospital (HUS) and University of Helsinki 
mutual research project. This thesis was made together with HUS and University of Helsinki 
laboratories. In the follower-up research the gel-electrophoresis positive outcome of sam-
ples is sequenced using NGS-protocol where the sequencing is made using PCR-primer 
adapter-sequences.  
 
The sample substance was collected between 6/2018-11/2018 from Finnish patients that 
were suspected to have central nervous system infection. There were 974 samples from 
884 patients. From some of the patients there were more than one sample. Nucleic acid was 
already isolated from all the samples before our part in the project.  
 
After reverse transcription-PCR and electrophoresis 57 samples were chosen for follow-up 
research. The sample size was 500-800 base pair.  According to these results RT-PCR can 
be suited as a part in arenavirus diagnosing. However, other studies and serological meth-
ods need to be used to confirm the positive results.  
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Käsiteluettelo 

BP – Base pair, emäspari 

cDNA – Komplementaarinen DNA 

IgM, Immunoglobuliini M – IgM-vasta-aineita esiintyy runsaasti infektion alussa ja sen 
aikana. Vasta-aine määrityksellä voidaan selvittää, onko infektio sairastettu äskettäin. 

IgG, Immunoglobuliini G – IgG-vasta-aineet ovat korkeampia, jos infektion sairastami-
sesta on jo aikaa. 

LCMV – Lymfosyyttinen koriomeningiittivirus. Arenaviridae -heimoon kuuluva virus 

mRNA – Lähetti-RNA 

NGS, Next Generation Sequencing – Sekvensoinnilla voidaan määrittää DNA:n tarkka 
emäsjärjestys. 

Nukleotidi – DNA:n ja RNA:n rakenneosa, joka koostuu fosfaattiryhmästä, sokeriryh-

mästä ja emäsosasta. 

PCR, Polymeraasiketjureaktio – Polymeraasiketjureaktion tavoitteena on monistaa 
DNA:ta tai RNA:ta 

Prevalenssi – Esiintyvyys 

RNA, Ribonukleiinihappo – Sisältää geneettisen materiaalin. Eroaa DNA:sta siten, että 
tymiinin tilalla on urasiili ja RNA on yksijuosteinen. 

RT-PCR, Reverse transcription – Transkriptio, jossa käytetään käänteiskopioijaa, jotta 
RNA:sta saadaan cDNA:ta 

Serologia – Seerumioppi, infektioiden diagnosointi seerumin vasta-aineita tutkimalla 

Taq-polymeraasientsyymi – Termofiilinen DNA-polymeraasi, joka monistaa DNA:ta po-
lymeraasireaktiossa. 

Termofiilinen – Korkeaa lämpötilaa suosiva tai vaativa 

Tropismi – Virus käyttää isännän soluja hyväksi, siten että isännän solut auttavat vi-
rusta lisääntymään 

Viremia – Viruspartikkelien olemassaolo veressä 

Zoonoosivirus – Eläimestä ihmiseen tarttuva virus
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1 Johdanto 

Opinnäytetyö käsittelee arenavirusten polymeraasiketjureaktio-menetelmän (PCR) tes-

tausta suomalaisella aineistolla. Opinnäytetyössä oli näytemateriaalina 974 suomalai-

silta potilailta otettua seeruminäytettä. Tarkoituksena oli yrittää löytää suomalainen 

arenavirus-kanta potilasnäytteistä. Näytteistä tehtiin ensin reverse transcription-PCR 

(RT-PCR), jonka jälkeen näytteet ajettiin 2%:n agaroosigeelielektroforeesilla.  Kaikista 

potilasnäytteistä oli valmiiksi eristetty nukleiinihappo pääprojektin yhteydessä.  Potilailta 

pyrittiin löytämään eri arenaviruksia, esimerkiksi lymfosyyttisen koriomeningiittiviruksen 

(LCMV), joka on Suomessa esiintyvä sekä toistaiseksi ainoa Euroopassa dokumentoitu 

arenavirus (Fevola ym. 2017). Lymfosyyttinen koriomeningiittivirus kuuluu Arenaviridae- 

sukuun ja se levittyy jyrsijöiden välityksellä. Virus voi aiheuttaa keskushermostoinfektion 

ihmisessä (Zinkernagel ym. 2008). 

Opinnäytetyön tarkoitus oli suorittaa RT-PCR sekä agaroosigeelielektroforeesiajo poti-

lasseeruminäytteille. Projektin toteutus tehtiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 

virologian laboratoriossa HUSLAB-talossa, Meilahden sairaalan alueella. Kiinnostuimme 

erityisesti tästä aiheesta, sillä virologian opinnot olivat kovin suppeat tutkinto-ohjel-

massa, mutta silti herättivät syvemmän kiinnostuksen virologiaa kohtaan. Halusimme tu-

tustua paremmin virologian laboratorioon ja siellä tehtäviin tutkimuksiin sekä syventyä 

projektimme aiheeseen. 

Nykytiedon mukaan Suomesta löytyy lymfosyyttiseen koriomeningiittivirukseen (LCMV) 

liittyviä tapauksia, mutta näitä ei ole vielä dokumentoitu (Jääskeläinen 2019). Opinnäy-

tetyö on osa isompaa tutkimusta, joka tähtää Suomesta löytyvien arenaviruksien kartoit-

tamiseen ja siihen, löytyykö täältä keskushermostoinfektiota aiheuttavia arenaviruksia. 

Tavoitteena oli testata, voidaanko tulevaisuudessa kyseistä menetelmää käyttää osana 

arenavirusten diagnosointia Suomessa. 

Potilasseeruminäytteet olivat toisen projektin yhteydessä kerättyjä ja ne oli valittu sellai-

silta potilailta, joilla oli epäilty mahdollista keskushermostoinfektiota. Näytteitä kerättiin 

974 kesäkuusta marraskuun loppuun vuonna 2018. Näytteet ovat peräisin 884 eri poti-

laalta. Osasta potilaista oli useampi eri seeruminäyte saatavilla.  
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2 Arenavirukset ja niiden diagnosointi 

Arenavirus kuuluu Arenaviridae -sukuun. Se on kooltaan 120 nanometrin kokoinen kak-

sijuosteinen, negatiivissäikeinen ribonukleiinihappovirus (RNA-virus) (Facts about 

Arenavirus 2008). Virukset ovat verhoutuneet lipidikalvoon. Arenaviruksen genomi koos-

tuu pienestä RNA segmentistä, joka koodaa lipidikalvon glykoproteiinin esiastetta (GPC) 

ja nukleoproteiinia (NP), sekä L-segmentistä, joka koodaa matrix proteiinia (Z) sekä vi-

ruksen polymeraasia (L) (Torriani – Galan-Navarro – Kunz 2017). Arenaviridae -sukuun 

kuuluvia arenaviruksia on tunnistettu 31 erilaista (Nunberg – York 2012; Raaben ym. 

2017; About the Arenaviridae family 2019).  Arenaviridae -suvun virukset yleisesti liittyvät 

jyrsijöiden välityksellä tarttuviin tauteihin, eli ne kuuluvat zoonoosiviruksiin. Kukin virus 

liittyy yleensä tiettyyn isäntälajiin, jossa virus säilyy. Arenavirus -infektiot ovat suhteelli-

sen yleisiä tietyillä alueilla, ja ne voivat aiheuttaa vakaviakin tauteja. Nimi ”Arena” on 

johdettu Latinan kielestä ja se tarkoittaa hiekkaista. Nimityksen virus saa poikkileikkauk-

sessa näkyvistä rakeisista hiukkasista. Nämä hiukkaset ovat isäntäsolusta hankittuja ri-

bosomeja (Viral Hemorrhagic Fevers (VHFs) 2013).  

Osa verenvuototautia aiheuttavista New world -arenaviruksista tarttuu ihmissoluun Hu-

man Transferrin Receptor 1 (TfR1) kautta. Ihmisen ja isäntälajin TfR1 on hyvin saman-

kaltainen soluissa. Isäntälajilta kuitenkin puuttuu infektion aiheuttava tekijä reseptorista. 

Ihmiselle patogeeniset arenavirukset pystyvät tarttumaan eläimestä toiseen näiden sa-

mojen reseptorien välityksellä, aiheuttamatta infektiota eläimille. Arenaviruksista Lassa-

virus käyttää alfa-dystroglykaani -reseptoria infektoidakseen solun. Alfa-dystroglykaani 

on solunulkoisella solukalvolla esiintyvä glykoproteiini, joka kiinnittyy solukalvon välissä 

olevaan beta-dystroglykaaniin. (Choe ym. 2011.) Ihmissolussa virus leviää sytosoliin, 

jossa tapahtuu viruksen transkriptio ja replikaatio (Torriani – Galan-Navarro – Kunz 

2017). 

2.1 RNA-virus 

RNA-viruksen genomi on ribonukleiinihappo eli RNA. RNA:n kopioimiseen tarvitaan po-

lymeraasia, joten RNA-virukset koodittavat tätä omassa genomissaan (Bamford – Hyy-

piä – Saksela 2010: 449-450). Viruksen genomilla on useita tehtäviä viruksen lisäänty-

misen aikana ja se toimii mRNA:na eli lähetti-RNA:n viruksen translaatiossa. Lisäksi sillä 

on kriittinen rooli toimia templaattina genomin replikaatiolle eli kahdentumiselle sekä vi-
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ruksen mRNA:n transkriptiolle. (White – Enjuanes – Berkhount 2011.) RNA-virukset voi-

daan jakaa positiivisäikeisiin- ja negatiivisäikeisiin-RNA-viruksiin. Eroa näillä kahdella on 

viruksen sisältämässä genomissa. Positiivisäie-RNA-viruksen genomi on infektiivistä 

sellaisenaan, kun taas negatiivisäie-RNA-viruksen genomi ei ole, sillä se ei voi toimia 

lähettinä translaatiossa. Positiivisäie-RNA-virus pystyy lisääntymään vapauttaessaan 

genomisen RNA:n soluun eli se pystyy toimimaan lähettinä translaatiossa. Negatiivisäie-

RNA-viruksissa genominen RNA on pakkautunut proteiineihin viruspartikkelin sisällä. 

Proteiinien mukana on RNA-polymeraasi, joka on riippuvainen viruksen RNA:sta. (Hyy-

piä – Ahola – Söderlund-Venermo 2010: 463-464.) 

2.2 Eri arenaviruksia 

Arenavirukset jaetaan kahteen ryhmään geneettisten ja serologisten erojen mukaan: 

New World (the Lassa–lymphocytic choriomeningitis serocomplex) tai Old World (the 

Tacaribe serocomplex) (Radoshitzky ym. 2007). Old World arenaviruksiin lasketaan kuu-

luvan 7 ja New World viruksiin 22 erilaista arenavirusta. Lisäksi arenaviruksiin katsotaan 

kuuluvan Lujovirus ja Pampavirus, jotka ovat geneettisesti erilaisia, kuin mitkään New 

World tai Old World - viruksista (Raaben ym. 2017; About the Arenaviridae family 2019). 

Arenaviruksista ihmiselle patogeenisia ovat: Junin, Machupo, Sabia, Chapare, Gua-

narito, Whitewater Arroyo, Pichinde, LCMV ja Lassa -virukset. Pichindeviruksen on to-

dettu aiheuttavan vain lieviä tai oireettomia infektioita, mutta muut arenavirukset aiheut-

tavat verenvuotokuumetta sekä vakavampia infektioita. (Nunberg – York 2012.)  

Lassavirus (LASV) on Arenaviridae sukuun kuuluva akuuttia verenvuototautia aiheuttava 

zoonoosivirus. Lassa on endeeminen Länsi-Afrikassa, mukaan lukien Sierra Leone, Li-

beria, Guinea ja Nigeria (Lassa Fever 2014). Lassavirus löydettiin 1969 ja se on nimetty 

Nigeriassa sijaitsevan kylän mukaan, jossa ensimmäiset tapaukset esiintyivät. Arviolta 

100 000-300 000 Lassakuumevirus tapausta esiintyy vuosittain ja noin 5000 johtaa kuo-

lemaan (Lassa Fever 2014). LASV on yksijuosteinen RNA-virus. Viruksen ensisijainen 

isäntä on Mastomys natalensis, moninisärotta eli Afrikanniittyrotta. (Mazzola – Kelly-Ci-

rino 2018.) Infektoitunut jyrsijä pystyy erittämään virusta pitkään tai jopa loppuelämän 

(Lassa Fever 2014). 

Lujovirus (LUHF) on toinen Arenaviridae sukuun kuuluva yksijuosteinen RNA-virus, jota 

esiintyy Afrikassa. Lujovirus tunnistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008 vakavan ve-
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renvuotokuumeen pienen epidemian puhkeamisen jälkeen Afrikassa. Virus levisi hel-

posti primaaristen, sekundaaristen ja kolmansien kontaktien välillä, joka oli epätavallista 

muihin arenaviruksiin verrattuna (Lujo virus 2017). Lujovirus aiheuttaa verenvuototautia 

ja kaikkien arenavirusten tavoin se levittyy jyrsijöiden välityksellä. Tartunnan voi saada 

suoraan jyrsijästä tai hengityksen välityksellä infektoituneiden jyrsijöiden ulosteesta. 

(Lujo Hemmorrhagic Fever 2018.)  

Keski- ja Etelä-Afrikassa esiintyvä Machupovirus kuuluu New world -arenaviruksiin, joka 

aiheuttaa Bolivian verenvuotokuumetta (BHF). Reesusmakaki, Valkonaamamarmosetti 

ja Afrikan viherapina ovat mahdollisia Machupoviruksen kantajia. Kuitenkin kädellisten 

merkitys ja herkkyys luonnollisessa taudissa on tuntematon. Näissä lajeissa virus kui-

tenkin aiheuttaa vakavan, leviävän keskushermoston, maha-suolikanavan ja keuhkojen 

infektion. (Wachtman – Mansfield 2012) 

Osa arenaviruksista, kuten Lassavirus, Machupovirus ja Lujovirus voivat aiheuttaa infek-

tioita, jotka tarttuvat myös ihmisestä ihmiseen. Virus leviää tällöin pisaratartuntana, jos-

kin joissakin tapauksissa ilmatartuntaa on myös epäilty. (Arenaviridae 2013.)   

2.3 Lymfosyyttinen koriomeningiittivirus 

Lymfosyyttinen koriomeningiittivirus (LCMV) oli ensimmäinen eristetty arenavirus asep-

tista meningiittiä sairastavien potilaiden aivoselkäydinnesteestä vuonna 1933 (Arm-

strong - Lillie 1934). Potilaiden näytteet siirrettiin laboratoriohiiriin, joista oli kuitenkin vai-

kea erottaa, oliko virussekvenssi peräisin ihmisestä vai hiirestä. Viruksia vaihdettiin kol-

men eri laboratorion välillä ja serologian avulla varmistettiin, että meningiitin aiheutti 

sama virus (Rivers - McNair 1936). Hiirien LCMV infektiot ovat olleet erinomainen tapa 

oppia viruksen sitkeydestä, immunologisesta sietokyvystä ja immunopatogeneesistä 

(Buchmeier – Welsh – Dutko 1980). 

Toistaiseksi ainoa Euroopassa raportoitu arenavirus on lymfosyyttinen koriomeningiitti-

virus (LCMV) (Fevola ym. 2017). Arenaviridae -sukuun kuuluva LCMV levittyy ensisijai-

sesti kotihiiren, Mus musculus, välityksellä. Jyrsijöiden lisäksi virusta voivat kantaa api-

nat, koirat, marsut, jänikset ja kanat. Jyrsijät voivat olla myös oireettomia kantajia tai ne 

voivat sairastaa epäselviä viruksen aiheuttamia infektioita. (Zapata ym. 2011.) Lymfo-

syyttinen koriomeningiittivirus voi aiheuttaa ihmisessä keskushermostoinfektion (Zinker-

nagel ym. 2008).  
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Fevola, Kuivanen, Smura, Vaheri, Kallio-Koko, Hauffe, Vapalahti ja Jääskeläinen (2017) 

tutkivat vuosina 2013-2017 kerättyä potilasaineistoa LCMV:n suhteen. Suomessa teh-

dyssä tutkimuksessa kerättiin näytteitä 400 potilaalta, joilla epäiltiin keskushermostoin-

fektiota. Potilaat olivat 5-50 vuotiaita. Näytteitä kerättiin vuoden ajan marraskuusta 2013 

marraskuuhun 2014 seitsemältä eri sairaalan alueelta Suomessa. Tutkimuksessa tutkit-

tiin LCMV:n esiintyvyyttä potilaiden seerumissa eli seroprevalenssia. Tutkimuksessa to-

dettiin 323 potilaalla keskushermostoinfektio, joista 5% oli positiivisia LCMV:n IgG vasta-

aineille. Tutkimuksessa korkein seroprevalenssi havaittiin nuorilla potilailla, iältään 5-10-

vuotiailla. Seroprevalenssi oli paljon alhaisempi iäkkäillä. Vain yhdellä potilaalla oli lym-

fosyyttisen koriomeningiittiviruksen IgM ja IgG vasta-aineita, mutta hänen diagnoosinsa 

oli kuitenkin akuutti neuroborrelioosi. 

Suomessa ei siis ole dokumentoitu yhtäkään LCMV:hen liittyvää tapausta, mutta IgG-

luokan vasta-aineita on löydetty ihmisiltä. Nämä ihmiset ovat kohdanneet LCMV:n tai 

jonkun sille läheistä sukua olevan arenaviruksen jossain vaiheessa elämää. Virus on 

voinut aiheuttaa oireettomia infektioita tai mahdollisia viruksen aiheuttamia oireita ei ole 

osattu yhdistää lymfosyyttiseen koriomeningiittivirukseen. Suomessa LCMV infektioon 

tähtäävää diagnostiikkaa ei välttämättä tehdä vuosittain. (Jääskeläinen 2019.) 

Zinkernagelin ja Dohertyn (1974) tutkimuksen mukaan laboratoriohiirillä LCMV infektion 

vakavuus voi vaihdella hiiren iästä ja lajista riippuen, sekä myös viruksen määrästä, kan-

nasta ja tartuntareitistä. Yleensä normaalin immuunipuolustuksen omaavissa täysikas-

vuisissa hiirissä, virus saa aikaan voimakkaan soluvälitteisen immuunivasteen, joka on 

huipussaan viikossa ja poistaa infektion kahdessa viikossa.    

Tagliapietran ym. (2009) julkaisemassa tutkimuksessa seeruminäytteistä testattiin im-

munoglobuliini G LCMV:ta vastaan, käyttäen epäsuoraa immunofluoresenssi vasta-aine 

analyysiä. Tutkimuksessa kerättiin 2342 jyrsijää, jotka edustivat viittä eri lajia (A. ag-

rarius, A. flavicollis, A. sylvaticus, M. glareolus, ja M. arvalis). 3215 seeruminäytettä 

analysoitiin, joista 483 näytteestä tehtiin laajempia tutkimuksia. Kaiken kaikkiaan 

LCMV:n prevalenssi oli 8,3 % eli 483 näytteestä 40 näytettä oli positiivisia. Jyrsijöiden 

välittämien virusten esiintyvyys ja leviämisnopeudet isäntäpopulaatiossa vaihtelevat ajan 

ja tilan suhteen. Tutkimuksessa tulokset osoittavat, että LCMV tai virukseen liittyvät vi-

rukset kiertävät yleisimmin levinneiden ja yleisimpien villijyrsijälajien keskuudessa enem-

män, kuin tyypillisen kantajaisännän (M. musculus).  
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Arenaviruksen aiheuttaman verenvuotokuumeen alkuvaiheita on myös tutkittu, varhai-

sen hoidon tavoitteiden määrittelemiseksi. (Zapata ym. 2011.) Tutkimuksessa käytettiin 

LCMV-WE kantaa, sillä sen aiheuttama sairaus reesusmakakeissa muistuttaa läheisesti 

LASV aiheuttamaa infektiota ihmisissä. Reesusmakakeja käytettiin tutkimuksessa, 

koska ihmisten spesifit sairaudet ilmenevät niissä samalla tavalla kuin ihmisissä. Lisäksi 

niiden saatavuus tutkimuskäyttöön oli hyvä. Tutkimuksessa kerrotaan, että LCMV-WE 

kannalla infektoidun Makakin taudinkuvaan kuului vakava nestehukka, punoittava iho, 

limakalvojen turvotus sekä keuhkopöhön aiheuttama hengitysvaikeus. Kapillaarivuoto il-

meni punaisina pilkkuina iholla tai satunnaisena verenvuotona elimissä ja limakalvoissa. 

(Zapata ym. 2011.) 

2.3.1 Tartunta 

Kotihiiri levittää lymfosyyttistä koriomeningiittivirusta virtsan, ulosteen tai pesämateriaa-

lien kautta, josta virus tarttuu yleensä ilmassa olevien partikkelien välityksellä inhaloi-

tuna. Virus voi tarttua myös, jos edellä mainittuja materiaaleja pääsee suoraan rikkinäi-

selle iholle, suuhun, nenään, silmään tai virusta kantavan kotihiiren pureman kautta ve-

renkiertoon. (Lymphocytic Choriomeningitis (LCM), Signs and Symptoms. 2014.) Aiem-

missa tutkimuksissa on todettu, että LCMV voi tarttua myös esimerkiksi elinsiirron yhtey-

dessä (Facts about Arenavirus. 2008). Ihmiset voivat saada lymfosyyttisen koriomenin-

giittiviruksen minä tahansa vuodenaikana, mutta suurin osa LCMV infektioista tapahtuu 

syksyn viimeisinä ja talven ensimmäisinä kuukausina. Tämä johtuu hiirten siirtymisestä 

ihmisten koteihin kylminä kuukausina (Bonthius – Barton – Klein de Licona – Bonthius – 

Karacay 2008).  

 

Bonthius (2012) julkaisemassa tutkimuksessa LCMV:tä on tutkittu syynä sikiöiden, las-

ten sekä aikuisten neurologisiin sairauksiin. Synnynnäisen LCMV infektion esiintyvyys 

on tuntematon. Sekä hankitut, että synnynnäiset LCMV infektiot johtuvat viruksen infek-

tiokyvyn ja isännän immuunivasteen heikentymisen yhdistelmästä.  

Hankitun infektion tapauksissa, virus pääsee ihmiseen tyypillisesti aerosolien välityksellä 

ja kiinnittyy keuhkoihin, missä viruksen ensimmäinen replikaatio tapahtuu. Keuhkoista 

virus siirtyy verenkiertoon ja edelleen muihin elimiin ja jatkaa replikoitumista. (Danes – 

Benda – Fuchsova 1963 ks. Bonthius 2012) 
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Raportit synnynnäisestä infektiosta osoittavat, että raskauden aikana hankittu virus voi 

vakavasti häiritä sikiön aivojen kehitystä (Bonthius ym. 2007). Synnynnäinen LCMV in-

fektio esiintyy, kun äiti sairastuu infektioon raskauden aikana (Komrower – Williams – 

Stones 1955). Suurimmassa osassa synnynnäisissä LCMV infektioissa sikiö saa viruk-

sen istukan kautta, jolloin esiintyy vakavampia infektioita. Sikiö voi saada viruksen syn-

nytyksen aikana, altistuessaan äidin emättimen eritteille tai verelle viremian aikana. 

LCMV voi infektoida sikiön aivot ja verkkokalvon, joka voi johtaa merkittäviin vammoihin 

ja pysyviin toimintahäiriöihin. (Bonthius 2012.) 

2.3.2 Oireet 

Lymfosyyttisen koriomeningiittiviruksen inkubaatioaika on yleensä noin 10 päivää. Virus 

aiheuttaa yleensä hermoston infektioita, jotka ovat luonteeltaan oireettomia tai aiheutta-

vat lievää kuumeilua. Viikon kestävinä ensioireina voi esiintyä kuumeilua, pahanolontun-

netta, ruokahaluttomuutta, lihaskipua, päänsärkyä, huonovointisuutta ja oksentelua. Har-

vemmin ilmeneviä oireita voi olla kurkkukipu, rintakipu, nivelkipu, kipu sylkirauhasissa tai 

kiveksissä. Oireiden hellittäessä muutamaksi päiväksi, tauti voi takautua ja aiheuttaa ai-

vokalvontulehduksen, aivotulehduksen tai molempien tulehduksen yhtäaikaisesti. Näi-

den seurauksena voi tulla pysyviä muutoksia hermostoon. Lymfosyyttisen koriomenin-

giitin kuolleisuus on kuitenkin alle 1 %.  (Lymphocytic Choriomeningitis (LCM), Signs and 

Symptoms. 2014.)  

 

Suomessa LCMV:n ei ole vielä osoitettu aiheuttavan vakavaa taudinkuvaa. Lymfosyyt-

tista koriomeingiittivirusta hoidetaan oirekohtaisesti, eikä siihen ole arenavirus-spesifistä 

hoitoa saatavilla. Infektiota voidaan hoitaa esimerkiksi Ribavirin-viruslääkkeellä, mutta 

arenaviruksille räätälöityä ja kohdennettua spesifiä viruslääkettä ei ole saatavilla. (Jääs-

keläinen 2019.) 

 

Tšekkoslovakiassa 1960-luvun alussa tehdyssä tutkimuksessa kerrotaan Reesusmaka-

kin (M. mulatta) ja Jaavanmakakin (M. fascicularis) aerosolirokottamisesta LCMV-WE eli 

virulentilla kannalla sekä LCMV-ARM eli hyvälaatuisella viruskanalla. Molemmissa ta-

pauksissa kumpikin apinalaji menehtyi LCMV-WE viruskannan välittämään virusperäi-

seen verenvuotokuumeeseen (Viral hemorrhagic fevers) 13 päivän sisällä. Reesusma-

kakin taudinkuva vastasi enemmän ihmisen taudinkuvaa, kuin Jaavanmakaki, joten tästä 

syystä tutkimukseen valittiin Reesusmakaki. (Danes – Benda - Fuchsova 1963 ks. Za-

pata ym. 2011.) 
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Bonthius ym. (2007) julkaiseman tutkimuksen mukaan raskaudenaikaisessa tartunnassa 

viruksen päästyä sikiöön, LCMV saa aivoissa aikaan voimakkaan tropismi -reaktion, 

jossa infektio tuottaa sen yleisimmät ja vakavimmat patologiset vaikutukset. Aivojen ku-

vantamistutkimuksilla on osoitettu, että kehittyvissä aivoissa LCMV voi aiheuttaa erilaisia 

patologisia muutoksia, kuten pienipäisyyttä, vesipäisyyttä, periventikulaarista kalk-

keumaa sekä aivopoimujen kehityshäiriöitä (Bonthius 2012). Suurin osa ihmisistä, joilla 

on ilmennyt hankittu LCMV infektio lapsuudessa tai aikuisina, kärsivät kohtalaisista oi-

reista useita viikkoja, mutta ovat parantuneet täysin. LCMV infektion mahdollisuutta tulisi 

harkita kaikilla vauvoilla, jotka osoittavat synnynnäistä infektiota. Erityisesti niillä vau-

voilla, joilla havaitaan näkyviä neurologisia merkkejä (Bonthius 2012).  

2.4 Arenavirusten diagnosointi 

Reverse transcription -polymeraasiketjureaktio (RT-PCR) menetelmää voidaan käyttää 

diagnosointimenetelmänä infektion alkuvaiheessa. Arenavirusten tunnistamista RT-PCR 

menetelmän avulla vaikeuttaa arenavirusten suuri nukleotidivaihtelevuus. Tämä asettaa 

paljon haasteita menetelmän herkkyydelle ja spesifisyydelle (Jääskeläinen, Anne 

20019). Serologisissa tutkimuksissa käytetyimpiä menetelmiä ovat enzyme-linked im-

munosorbent assay (ELISA) ja indirect immunofluorescence assay (IFA). Tutkimuksissa 

pyritään löytämään IgM tai IgG luokan vasta-aineita. Arenavirusten tutkimiseen ei ole 

olemassa standardisoitua kansainvälistä menetelmää. (Laposová ym. 2015.) 

2.4.1 Polymeraasiketjureaktion historia  

PCR:n keksijä Kary Mullis sai kemian Nobel-palkinnon vuonna 1993 (The Nobel Prize in 

Chemistry 1993. 2019). Vuonna 1986 eristettiin Taq polymeraasi termofiilisestä baktee-

rista Thermus aquaticu:ksesta, joka löydettiin kuumista lähteistä (Saiki ym. 1988). Ilman 

lämmönkestävää entsyymiä, PCR:ää ei voitaisi käyttää laajassa mittakaavassa, koska 

prosessi olisi ollut liian vaivalloinen (History of PCR 2019). Taq polymeraasi sieti kuumia 

lämpötiloja, joka nopeutti prosessia (Saiki ym. 1988). Ennen Taq enstyymiä käytettiin 

Escherichia coli -bakteeria DNA polymeraasina PCR:n toisessa vaiheessa. E.coli ei kui-

tenkaan kestänyt nopeaa lämpötilan nousua, vaan hajosi kuumuudesta, joten polyme-

raasi vaihdettiin manuaalisesti jokaisessa reaktion vaiheessa. (Saiki – Scharf – Falooma 

1985.)  
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2.4.2 Polymeraasiketjureaktio (PCR) 

PCR:ssa eli polymeraasiketjureaktiossa DNA polymeraasi muodostaa uuden DNA juos-

teen komplementaarisen emäsjärjestyksen mukaan. Toimiakseen DNA polymeraasi 

vaatii alukkeen, johon se voi liittää ensimmäisen nukleotidin. Tämä mahdollistaa tietyn 

alueen rajaamisen templaatti DNA jaksosta. Reaktio vaatii myös DNA templaatin eli 

näyte DNA:n, joka sisältää kohde DNA jakson (Polymerase Chain Reaction (PCR) 

2017).  

PCR sykli muodostuu tyypillisesti kolmesta erillisestä vaiheesta: denaturaatio, alukkei-

den kiinnitys ja pidennysvaihe. Denaturaatio -vaihe tapahtuu noin 95 asteessa, jolloin 

DNA:n kaksoisjuoste irtoaa kahdeksi yksittäiseksi juosteeksi. Reaktion lämpötila laske-

taan noin 56 asteeseen alukkeiden kiinnitystä varten. Reaktiossa vaadittavat alukkeet 

(primerit) ovat lyhyitä komplementaarisia DNA-sekvenssejä ja ne kiinnittyvät DNA:n 

yksöisjuosteisiin. Lisäksi kompleksiin kiinnittyy polymeraasi. Polymeraasi on yleensä joh-

dettu termofiilisistä organismeista. (Saiki ym. 1988.) Reaktiolämpötilaa nostetaan aktiivi-

suuden lisäämiseksi pidennysvaiheessa 72 asteeseen. Polymeraasi muodostaa toisen 

komplementaarisen DNA juosteen reaktioliuoksessa olevista vapaista nukleotideista. 

Edellä mainittuja vaiheita toistamalla saadaan aikaan DNA:n kaksoisjuosteen eksponen-

tiaalinen kasvu. (Ahrberg – Manz – Chung 2016). Nukleotidi on DNA:n ja RNA:n yksi 

rakenneosa, joka muodostuu fosfaattiryhmästä, sokeriryhmästä ja emäsosasta. 

Emäsosat liittyvät yhteen kaksois- tai kolmoissidoksin, muodostaen emäspareja (base 

pair). DNA:ssa emäspareja ovat adeniini ja tymiini sekä guaniini ja sytosiini. Nukleotidit 

muodostavat DNA:n kaksoisjuosteen. (Rettern 2017.) RNA:ssa tymiinin tilalla on urasiili 

(Biesecker).  

2.4.3 Reverse transcription-PCR (RT-PCR) 

Reverse transcription-PCR on polymeraasiketjureaktion (PCR) variaatio, jossa tuotetaan 

DNA:ta RNA-näytteestä. Komplementaarinen DNA eli cDNA valmistetaan käänteiskopi-

oimalla RNA-templaatit käänteistranskriptaasi (reverse transcriptase, RT) entsyymillä 

(RT-PCR (Reverse Transcriptase PCR)).  Käänteistranskriptaasi on RNA riippuvainen 

DNA-polymeraasi, joka löydettiin monista retroviruksista, kuten hi-viruksesta (human im-

munodeficiency virus, HIV). Käänteistranskriptaasi katalysoi RNA -templaattien kiertymi-

sen DNA -kaksoiskierteeksi (Bhagavan, N.V. – Ha, Chung-Eun 2015). Menetelmä on 
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herkkä lähetti-RNA:n havaitsemiseen (Subbu, Dharmajan). RNA templaatin laatu ja puh-

taus ovat olennaista RT-PCR:n onnistumiselle (Neidler 2017). RT-PCR menetelmässä 

käytetään mRNA:ta aloitustemplaattina ennemmin, kuin DNA:ta. Käänteiskopioijaent-

syymi käyttää mRNA templaattia tuottaakseen komplementaarisen emäsjärjestyksen 

mukaisen yksijuosteisen cDNA:n. DNA polymeraasi kääntää yksijuosteisen cDNA:n kak-

sijuosteiseksi. Syntyneitä DNA-molekyylejä voidaan käyttää uudessa reaktiossa temp-

laatteina. (Carter – Shieh 2015: 219-237.)  

2.4.4 Agaroosielektroforeesi 

Elektroforeesi on menetelmä, jota käytetään sähköisesti varautuneiden eri kokoisten mo-

lekyylien erotukseen. Siinä molekyylit työntyvät sähkökentän vaikutuksesta elektroforee-

sin geelin läpi. Geelielektroforeesiin liittyy sähkökenttä niin, että geelin toisessa päässä 

on positiivinen varaus ja toisessa päässä negatiivinen varaus. DNA ja RNA ovat negatii-

visesti varautuneita molekyylejä, joten geelin positiivinen pää vetää niitä itseään kohti 

(Gel elertophoresis 2014). Lyhyemmät nukleiinihapot kulkevat geelissä pidemmälle eli 

molekyylien kulkema matka on kääntäen verrannollinen niiden kokoon nähden (Koontz 

2013). 

Agaroosi on polysakkaridi, joka on eristetty Agar-levästä. Kuumennettaessa polysakka-

ridi liukenee veteen ja jäähtyessään se muodostaa verkkorakenteen. Geelin konsentraa-

tio määrittää molekyylien erottelun koon perusteella, eli mitä suurempi konsentraatio, sitä 

vahvempi geeli. 2% agaroosigeeli erottaa 200-1000 emäsparin kokoisia juosteita (Ki-

velä). Tris-asetaatti-EDTA-puskuri (TAE) on yksi yleisimmistä geelielektroforeesissa 

käytettävistä puskureista. Se sisältää ioneja ja saa aikaan sähkökentän, jonka avulla 

nukleiinihapot liikkuvat geelillä. Samaa puskuria käytetään niin geelin valmistukseen, 

kuin ajopuskurinakin. Ajopuskuri ylläpitää neutraalia pH:ta sekä geelin ionivahvuutta. 

(Nucleic Acid Electrophoresis Workflow—5 Main Steps.) 

Geeli valmistetaan mittaamalla oikea määrä agaroosijauhetta nesteeseen (1g agaroo-

sijauhetta 50ml TAE-puskuria kohden), jota lämmitetään mikroaaltouunissa, jolloin aga-

roosijauhe liukenee nesteeseen. Neste jäähdytetään noin 50-55 asteiseksi ja siihen lisä-

tään väriaine Gel red (Agarose. Sigma Aldrich 1996). Gel red on fluoresoiva nukleiini-

happoväri, joka on kehitetty korvaamaan vaarallinen etinium bromidi. Gel red värjää 

nukleiinihappoja agaroosigeelillä, jolloin ne voidaan havaita UV-valossa kameralla kuva-

tessa (GelRed Nucleic Acid Gel Stain 2019).  
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2.4.5 Next Generation Sequencing (NGS) 

Next Generation Sequencing viittaa ryhmään menetelmiä, joissa useat sekvensointire-

aktiot tapahtuvat samanaikaisesti luoden suuren määrän sekvensointidataa pienelle 

fraktiolle (Abela – Duncavage 2013). PCR tuotteet sekvensoidaan aina, (geneeriset 

PCR-alukkeet voivat myös monistaa esimerkiksi humaani-DNA:ta) jotta nähdään mitä 

tuotetta PCR:stä tulee nukleiinihappotasolla. Sekvensoinnilla voidaan määrittää DNA:n 

tarkka emäsjärjestys. Templaattina toimii PCR:llä monistettu DNA, jossa on mukana 

NGS-ajoon soveltuvat adapterisekvenssit (DNA Sequencing 2015). NGS mahdollistaa 

siis moninkertaisen sekvensoinnin useilta geenialueilta, useilta potilailta samanaikaisesti 

(Kytölä 2016). NGS-ajossa menetelmä ’’kalastaa’’ adapterisekvenssillä varustetut DNA-

monistustuotteet, joiden sekvenssikoostumus todennetaan NGS-ajolla. NGS tunnistaa 

PCR -menetelmällä saadut muutokset. Uudet kliinisesti merkittävät mutaatiot jäävät 

kiinni NGS -tekniikan avulla (Tuononen ym 2013). Näin nähdään, onko löydetty virus-

sekvenssiä vai humaania sekvenssiä. Tämä menetelmä kertoo, onko tuloksissa positii-

visia löydöksiä vai ei. PCR -menetelmä yksinään ei riitä positiivisuustulkintaan.  

2.5 RT-PCR-menetelmän testaus ja evaluointi  

Evaluaatio tarkoittaa arviointia (Evaluaatio). Testasimme RT-PCR menetelmän toimi-

vuutta arenaviruksen RNA:n detektoimiseen. Evaluaatiota varten PCR-tuotemonistu-

mista sisältävät näytteet varmistetaan Next-Generation Sequencing-ajolla. Näin saa-

daan varma tieto siitä, onko tulos oikea. Evaluaatio on menetelmän toimivuuden arvioi-

mista, eli voidaanko kyseistä menetelmää käyttää tulevaisuudessa arenavirusten diag-

nosoimiseen vai ei.  

 

3 Työn tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tarkoitus oli suorittaa 974 potilasseeruminäytteelle reverse transcription-

polymeraasiketjureaktio sekä ajaa ne geelielektroforeesilla. Potilasseeruminäytteistä oli 

valmiiksi eristetty nukleiinihappo. Lopuksi evaluoitiin eli arvioitiin menetelmien toimi-

vuutta arenaviruksen detektoimiseksi potilaiden näytteistä. Tulokset varmistettiin ja tar-

kennettiin Next-Generation Sequencing (NGS) -ajolla, jossa PCR-alukkeiden NGS-

adapterisekvenssien avulla kalastetaan PCR-tuotteet ja ne sekvensoidaan. Tämä 



12 

 

NGS-osuus tehtiin jatkotyönä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Helsin-

gin yliopiston yhteistyönä.  

Tavoitteena oli testata käyttämäämme menetelmää arenaviruksien löytämiseksi kes-

kushermostoinfektiota sairastavien potilaiden näytteistä. Lisäksi tavoitteena oli arvioida 

menetelmän toimivuutta tarkoitukseen vaaditulla tavalla, jotta tulevaisuudessa siitä 

mahdollisesti saataisiin diagnosointimenetelmä arenaviruksille.  

Tutkimuskysymykset: 

1. Kuinka paljon Suomesta löytyy arenavirusinfektiota sairastavia potilaita? 

2. Kuinka hyvin RT-PCR toimii osana arenavirusten diagnostiikkaa? 

 

4 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin labo-

ratorioiden (HUSLAB) sekä Helsingin yliopiston (HY) kanssa. Opinnäytetyö on osapro-

jekti suuremmasta projektista. Teimme käytännön toteutuksen HUSLAB:in ja HY:n viro-

logian laboratorioissa 2,5 viikon aikana (05/2019), jolloin suoritimme RT-PCR (reverse 

transcription-PCR; HUSLAB) osuuden ja geelielektroforeesiajot (HUSLAB ja HY). Opin-

näytetyön suunnitelman sekä raportin kirjoittaminen hoidettiin yhdessä ja tulokset tar-

kastettiin opinnäytetyön ohjaajien kanssa.  

Ennen opinnäytetyön toteutusta opettelimme virologian laboratorion toimintatavat ja 

säännöt neljän viikon työharjoittelussa. Laboratoriossa reaktioseokset pipetoidaan puh-

taissa ylipaineistetuissa tiloissa, joissa vaaditaan tarvittavat suojavarusteet. Potilasnäyt-

teet ja reaktioseokset pipetoidaan laboratorion toisella puolella, kokonaan erillisissä ti-

loissa, kuin missä PCR-laitteet sijaitsevat. Näin minimoidaan kontaminaatiovaara ja var-

mistetaan näytteiden laadun säilyminen.  

Työjärjestys on aina puhtaasta likaiseen ja näytteet kulkevat vain yhteen suuntaan. 

Aseptinen työskentely laboratorion puhtaalla puolella on erityisen tarkkaa templaattien 



13 

 

kanssa työskennellessä. Työskennellessä käytetään kaksia kertatäyttökäsineitä päällek-

käin ja käytetään steriilejä tai vähintään tehdaspuhtaita työvälineitä. Pipetoidessa käyte-

tään filtterillisiä kärkiä. Putkia saa olla kerrallaan auki vain yksi ja putket tulee avata aina 

puhtaalla lapulla. Työskentely tapahtui aina biosuojakaapissa. 

4.1 Näytemateriaali 

Käytössämme oli 974 potilasnäytettä, jotka olivat peräisin 884 eri potilaasta. Osasta po-

tilaista oli otettu useampi näyte. Näytteitä kerättiin kesäkuusta marraskuun loppuun 

vuonna 2018. Potilasnäytteet olivat pääprojektin yhteydessä kerättyjä ja ne oli valittu sel-

laisilta potilailta, joilla oli epäilty mahdollista keskushermostoinfektiota. Näytteet olivat 

seeruminäytteitä, joista oli valmiiksi eristetty nukleiinihappo käyttäen Roche:n MagNA 

Pure LC automaattia sekä Roche:n MagNA Pure Total Nucleic Acid –kittiä.  

 Näytteitä työstettiin yhdessä jakaen työtehtävät puoliksi. Templaatit (näytteet) oli jaettu 

96-kuopan kuoppalevyihin (Applied Biosystems By Life Technologies), joita oli 10 täyttä 

ja yksi vajaa kuoppalevy. Yhdessä kuopassa oli 10 µl templaattia. Näytteet oli pakastettu. 

Kuoppalevy sulatettiin ja sentrifugoitiin aina työn alussa. GIAGEN QIAgility pipetointilaite 

pipetoi templaattia 4 µl, sekä Mastermixiä 16 µl puhtaan 96-kuoppalevyn jokaiseen kuop-

paan, jolloin PCR-tuotteen loppuvolyymi oli 20 µl. 
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Kuvio 1. Pipetointikaavio 96-kuoppalevystä. N=näyte, K=positiivinen kontrolli, V=vesi.  

Kuviossa 1. esitetään näytteiden järjestys yhdellä täydellä 96-kuoppalevyllä. Näytteiden 

seassa on negatiivisia vesi -kontrolleja. Viimeisenä on positiivinen kontrolli. Kuviossa 2. 

on esitetty kuoppalevyn näytteet pipetoituna elektroforeesigeeleille. Yhdestä kuoppale-

vystä on pipetoitu näytteet kolmelle eri FlashGel:ille. Yhdellä FlashGel:illä on 32 näytettä. 

Kuviosta 2. voi huomata viimeisenä näytteenä positiivisen kontrollinäytteen, sekä nega-

tiiviset vesi-kontrollit.  
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Kuvio 2. Yhden kuoppalevyn 96 näytettä kolmella erillisellä geelillä. (Kuoppalevy: 25.11.18 eris-
tys, 3. kuoppalevy) K=positiivinen kontrolli, V=vesi. 
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4.2 Kontrollinäytteet 

Käytössämme oli positiivinen LCMV kontrolli, jota oli laimennettu viiteen eri tasoon: 

10 , 10 , 10 , 10  ja 10 , joista käytimme laimennoksia 10 , 10  𝑗𝑎 10 . 

Kontrollin tuotekoko oli noin 500 emäsparia geelillä. Lisäksi oli negatiivisena kontrollina 

vesi. Kuviossa 3. näkyy käytössä olleet positiiviset sekä negatiivinen kontrolli. Kuvassa 

positiiviset kontrollit näkyvät eri vahvuisina. Vahvemmat kontrollit hohtavat UV-kuvauk-

sessa kirkkaammin geelillä.   

  

Kuvio 3. HUSLAB:in virologian laboratoriossa käytössä olleet eri vahvuiset laimennokset positii-
visesta kontrollista sekä viimeisenä negatiivinen vesi kontrolli. 

4.3 MasterMix -reagenssiseos 

Ennen jokaista PCR-ajoa valmistettiin reaktioseos eli MasterMix päiväkohtaisesti. Mas-

terMix valmistettiin ultrapuhtaassa eristyksessä. Valmistukseen käytettiin ThermoFisher 

Scientific invitrogen SuperScript™ III One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq 

DNA Polymerase -kittiä. MasterMixi:ä valmistettiin jokaista reaktioseosta varten 16 µl. 

Seos koostui puskurista, alukkeista, nukleotideistä, polymeraasientsyymistä ja steriilistä 

vedestä. Taulukossa 1. on esitetty eri ainesosat ja pipetointimäärät. Seoksen lopullinen 

10-2    10-3   10-4   10-5   10-6    H2O 
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tilavuus oli 1696 µl. MasterMix valmistettiin 106 -kertaisena, jolloin pipetointivaraa jäi yli 

10 reaktiolle.  

Taulukko 1. MasterMix-reaktioseoksen eri ainesosat. 

Konsentraatio 
reaktioseok-
sessa 

Reagenssi Pipetointimäärä/    
reaktio (µl) 

Pipetointimäärä/ 
106 reaktiolle (µl) 

1x 2x buffer 10,00 1060 
320nM LVL_3359D_YNGS (10uM) 0,64 67,84 
320nM LVL_3359G_YNGS (10uM) 0,64 67,84 
480nM LVL_3754A_RNGS (10uM) 0,96 101,76 
480nM LVL_3754D_RNGS (10uM) 0,96 101,76 
0,032U/rx vol Enzyme-mix 0,64 67,84 
 H2O 2,16 228,96 
   =1696 

4.4 Polymeraasiketjureaktio 

RT-PCR:ssa käytössä oli NGS-syväsekvensointiin soveltuvat pan-arena PCR-alukkeet, 

joilla saa kohdennetun sekvensoinnin tuotteille. Pan-arena -alukkeiden tarkoitus on na-

pata mahdollisimman monta eri arenavirusta, ei pelkästään LCMV arenavirusta. Käy-

tössä oli Old-World Arena (Rivigene) -alukkeet, joihin on lisätty NGS-adapterisekvenssit 

sekä Invitrogenin (Thermo Fischer) one step RT-PCR kit reaktioseosta varten. RT-PCR 

reaktiossa käytettiin Therman cycler, Arena RT-PCR -ohjelmaa. Ohjelma muodostuu 

kuudesta eri vaiheesta, jotka saadaan aikaan lämpötilan muutoksilla. Ensimmäisenä oh-

jelmassa on RT-vaihe eli reverse transcription, jonka kesto on 30 minuuttia ja se tapah-

tuu 50 celsius asteessa. Tämän jälkeen 1 temp -vaihe, jonka kesto on kaksi minuuttia 94 

celsius asteessa. 45 cycles -vaihe kestää 20 sekuntia 94 celsius asteessa, 30 sekuntia 

55 celsius asteessa ja 60 sekuntia 72 celsius asteessa. Lopuksi final -vaihe, jonka kesto 

on 5 minuuttia 72 celsius asteessa. Nämä vaiheet toistuivat 45 kertaa ja ajon kokonais-

pituus oli kaksi tuntia 55 minuuttia. (Jääskeläinen 2019.)  

4.5 Agaroosielektroforeesi 

RT-PCR -ajon jälkeen PCR-tuote ajettiin elektroforeesigeelillä. Elektroforeesiin käy-

timme joko valmiita 2,2% Flash Gel –geelejä (Lonza) tai itse valmistamiamme 2% aga-

roosigeelejä. PCR-ajon jälkeen PCR-tuotetta pipetoitiin puhtaalle kuoppalevylle 5 µl, jo-

hon lisättiin 5 µl Loading dye-reagenssia ja sekoitettiin pipetillä. PCR-tuotteen ja Loading 

dye:n sekoitusta pipetoitiin 5 µl geelille. 
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Geeli valmistettiin mittaamalla 1g agaroosijauhetta 50ml TAE-puskuria kohden. Nestettä 

lämmitettiin mikroaaltouunissa, kunnes agaroosijauhe oli täysin sekoittunut ja neste oli 

kirkasta. Neste jäähdytettiin noin 50-55 asteiseksi, jonka jälkeen lisättiin väriaine (Gel 

Red), jolla juosteet saatiin näkyviin UV-valossa. Valmis geeli kaadettiin kelkkaan, kun se 

oli vielä juoksevaa. Geeli jähmettyi 20-30 minuutissa. Käytössä oli eri kokoisia geelialus-

toja sekä kampoja, joilla saatiin geeliin kuopat PCR-reaktioseosta varten. Kampa pois-

tettiin, kun geeli oli kovettunut. Valmista PCR-seosta pipetoitiin 5 µl geelin yhteen kai-

voon. Standardimarkkeri lisättiin geelin ensimmäiseen kaivoon jokaiselle riville. Markke-

rina HUSLAB:in laboratoriossa käytössämme oli käyttövalmiit FlashGel DNA Marker 

50bp-1,5Kb (Lonza) ja Helsingin yliopiston laboratoriossa GeneRuler 50bp DNA Ladder 

(Thermo Scinetific). Markkerien koko on kuvattu kuviossa 4. Lopuksi geelialusta kytket-

tiin virtalähteeseen ja ajo aloitettiin. Valmiita Flash Gel -geelejä ajettiin kuusi minuuttia, 

suuria agaroosigeelejä ajettiin tunnin ajan 120V ja pieniä agaroosigeelejä ajettiin 20 mi-

nuuttia 90V.  

         

Kuvio 4. Käytössä olleet markkerit. GeneRuler 50 bp DNA Ladder 50-1000 bp (GeneRuler DNA 
Ladders 2018) ja FlashGel™ DNA marker 50- 1500 bp (FlashGel™ dye and markers 
2011).  

Geelejä oli yhteensä 35. Aluksi näytteet ajettiin valmiilla FlashGel -geeleillä joita oli yh-

teensä 18 kappaletta. FlashGel -geelejä oli kahta eri kokoa, 14 kappaletta 32 näytteelle 

ja neljä kappaletta 12 näytteelle. FlashGel -geelien loputtua geelit valmistettiin itse Hel-

singin yliopiston virologian laboratoriossa. Yhteensä valmistettiin seitsemän isoa geeliä, 

sekä kuusi pientä geeliä. Isoille geeleille mahtui näytteitä 64 ja loput näytteet ajettiin kah-

della pienellä geelillä, joissa oli kummassakin 16 näytettä. Iso geeli oli noin 200 ml ja 
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pienet geelit noin 40 ml. Viimeinen geeli jäi vajaaksi, sillä yksi kuoppalevyistä oli vajaa. 

Ajon jälkeen geelit kuvattiin UV-valossa Bio-Rad:in geelien kuvantamiseen tarkoitetulla 

kameralla. Lopullisia geelikuvia oli yhteensä 31, joista oli jokaisesta kopio myös vaa-

leammalla kuvakontrastilla, jotta kaikki heikommatkin monistustuotteet saataisiin näky-

viin ja pystyttäisiin havaitsemaan. DNA:n juosteiden pituus pystytään näkemään UV-va-

lossa. Näin RT-PCR tuotteiden koko arvoitiin (Jääskeläinen 2019). 

4.6 Näytteiden käsittely ja työn kulku 

MasterMix valmistettiin päiväkohtaisesti ultrapuhtaassa eristyksessä 5 ml tehdaspuhtaa-

seen putkeen, joka laitettiin jäihin, jotta putki pysyisi kylmänä. Ainesosat sulatettiin ja 

sekoitettiin sekä sentrifugoitiin pohjaan ennen pipetoimista. MasterMix-putkeen pipetoi-

tiin Taulukon 1. mukaisessa järjestyksessä ainesosat. Enzyme-mix kuitenkin lisättiin vii-

meiseksi. Entsyymi pipetoitiin rauhallisesti ja hitaasti, sillä se oli viskoosia. Valmis Mas-

terMix kuljetettiin toiseen laboratoriotilaan jääkaappiin odottamaan.  

QIAgility pipetointilaitteeseen asetettiin tarvittavat blokit. Positiivinen kontrolli oli pakas-

tettuna 1,5 ml eppendorf putkessa ja se sulatettiin, sekoitettiin ja sentrifugoitiin pohjaan. 

Myös negatiivinen kontrolli oli 1,5 ml putkessa jääkaapissa ja se sentrifugoitiin pohjaan.  

Näytteet olivat 96-kuoppaleivyillä pakastettuina viereisessä laboratoriotilassa. Master-

Mix:in valmistamisen jälkeen yksi näytelevy sulatettiin (per päivä) ja sentrifugoitiin. Kuop-

palevy kuljetettiin laboratorioon, jossa MasterMix oli jääkaapissa. Kuoppalevy oli teipattu 

kaksinkertaisella kultateipillä ja se revittiin pois varovasti biosuojakaapissa. Tämän jäl-

keen QIAgility pipetointilaitteeseen asetettiin ensin MasterMix, joka sekoitettiin ja sentri-

fugoitiin pohjaan sekä puhdas kuoppalevy, seuraavaksi negatiivinen kontrolli, potilas-

näytteet ja viimeisenä positiivinen kontrolli. 

QIAgility pipetointilaite pipetoi MasterMix:iä 16 µ (per kuoppa) sekä näytettä 4 µl (per 

kuoppa) ja kontrolleja 4 µl puhtaalle 96-kuoppalevylle, joka korkitettiin pipetoinnin jälkeen 

biosuojakaapissa. Korkittamisen jälkeen kuoppalevy kuljetettiin PCR-tilaan, jossa se 

sentrifugoitiin, jotta näytemateriaali saatiin pohjaan ja se laitettiin PCR-laitteeseen ajoon. 

Tässä vaiheessa varmistettiin vielä, ettei kuopissa ole ilmakuplia.  
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PCR-ajon jälkeen kuoppalevy laitettiin jääkaappiin odottamaan seuraavaa päivää, sillä 

ajo kesti kaksi tuntia 55 minuuttia. Otimme tässä vaiheessa aina eilisen PCR-ajon kuop-

palevyn jääkaapista ja jatkoimme työtä siitä mihin olimme edellispäivänä jääneet. Näin 

säästimme aikaa.  

Kuoppalevy kuljetettiin detektio-tilaan. Pipetoimme loading dye:ta 4 µl suoralla pipetoin-

timenetelmällä puhtaalle kuoppalevylle. Näytelevy sentrifugoitiin ja korkit irrotettiin varo-

vasti rivi kerrallaan, kun pipetoitiin näytteitä. Yhdeltä riviltä pipetoitiin monikanavapipe-

tillä, filtterikärjillä, suoralla pipetointimenetelmällä PCR-tuotetta 4 µl loading dyen sekaan 

aina samalle riville. Kun kaikki näytteet oli pipetoitu oikeille riveille, seos pipetoitiin Flash-

Geli:lle. Flashgel:ille pipetoitiin aina ensimmäiseen kuoppaan markkeri (5 µl), jonka jäl-

keen seurasi näytteet järjestyksessä. Pipetoidessa geelille ensin sekoitettiin ja sitten pi-

petoitiin 5 µl käänteisellä menetelmällä. FlashGel:ejä ajettiin kuusi minuuttia, jonka jäl-

keen geelit kuvattiin.  

Vaihtoehtoisesti kuoppalevyn päälle laitettiin tarra suojaksi, jos geeliajot tehtiin Helsingin 

yliopiston puolella. Kuoppalevy kuljetettiin Helsingin yliopiston virologian laboratorioon. 

FlashGel:ien loputtua valmistimme itse 2 % agaroosigeelin ja ajoimme näytteet Helsingin 

yliopiston virologian tiloissa. Lopuksi ajetut geelit kuvattiin. 

 

5 Tulokset 

Kun käytännöntyö oli toteutettu, tulokset geeliajoista tarkastettiin yhdessä opinnäytetyön 

ohjaajien kanssa. Mikäli geelillä todettiin PCR-tuotteita eli monistumista, näytteistä teh-

dään lisätutkimuksia Next-Generation Sequencing-ajolla (Helsingin yliopisto). Jatkoon 

valittiin yhteensä 57 näytettä, jotka olivat geelillä noin 500-800 emäsparin kokoisia. Po-

sitiivinen kontrolli oli 500 emäsparin kokoinen, joten näytteitä verrattiin siihen. Jokaisen 

kuoppalevyn viimeisessä kuopassa oli positiivinen kontrolli. Lisäksi toiseksi viimeisessä 

kuopassa oli negatiivinen kontrolli. Negatiivisia kontrolleja oli myös hajanaisesti jaoteltu 

kuoppalevyille, jolla varmistettiin näytteiden puhtaus. Liitteessä 1. on kuvat kaikista 

elektroforeesilla ajetuista geeleistä.      
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Kuvio 5. Kaupallinen FlashGel. Kuopat 12A-H 

Kuvoissa 5. on esitetty valmiilla FlashGel:llä ajetut näytteet. Punaisella nuolella on osoi-

tettu mahdollinen positiivinen 500 emäsparin kokoinen juoste. Kuvassa vasemmassa 

reunassa näkyy markkeri (FlashGel™ DNA marker 50- 1500 bp) sekä oikeassa reu-

nassa näkyy toiseksi viimeisenä negatiivinen vesikontrolli ja viimeisenä 500 emäsparin 

pituinen positiivinen kontrolli.  
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Kuvio 6. kaksi pientä 2% agaroosigeeliä vierekkäin. Yhden kuoppalevyn kuopat 9A-12H 

Kuviossa 6. on kuvattu kaksi pientä, noin 40 ml 2% agaroosigeeliä. Jokaiselle riville on 

pipetoitu kuoppalevyltä yksi rivi eli 8 näytettä (kuopat A-H, ks. kuvio 1) ja jokaisen rivin 

alkuun on pipetoitu markkeri (GeneRuler 50 bp DNA Ladder 50-1000 bp). Mahdolliset 

positiiviset tulokset on kuvattu punaisilla nuolilla. Oikealla alarivissä negatiivinen vesi-

kontrolli ja positiivinen kontrolli. Jokaisen rivin ensimmäiseen kuoppaan on pipetoitu 50-

1000 emäsparin kokoinen markkeri (GeneRuler 50 bp DNA Ladder 50-1000 bp). 

Jatkoon menneistä PCR-tuotteista NGS-tulosta ei ollut vielä saatavilla opinnäytetyön pa-

lautusvaiheessa (15.11.2019) laiterikon takia.   

 

6 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa 974 potilasseeruminäytteelle reverse transcrip-

tion-polymeraasiketjureaktio sekä ajaa ne geelielektroforeesilla. Tutkimuksen perus-

teella valittiin jatkoon 57 näytettä (5,9%; 57/974). RT-PCR tulos oli odotettavalla tasolla 

(Jääskeläinen 2019). Näytteille on tarkoitus tehdä jatkotutkimuksena Next Generation 

Sequencing (Helsingin yliopisto). NGS -laite oli epäkunnossa opinnäytetyön toteutusvai-

heessa, joten lopullisia tuloksia mahdollisista positiivisista näytteistä ei saatu ajoissa, 
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eikä näin ollen lopullista evaluointiosuutta voitu viedä loppuun. Kuitenkin testauksesta 

voidaan todeta menetelmän sopivan diagnostiseen laboratorioon. Työ oli helposti toteu-

tettavissa ja jatkovarmistuksen NGS-tutkimuksella vaativat tulokset voitiin katsoa gee-

liltä. Vain noin 6 % näytteistä tuli näkyvä tuote geelille, joka osoittaa, että spesifisyys on 

riittävällä tasolla, eikä humaaniperäistä monistumista tapahtunut liikaa. (Jääskeläinen 

2019). 

6.1 Tulosten tarkastelu 

Geeliajossa positiivisiksi tulkitut näytteet voivat mahdollisesti olla myös humaania 

DNA:ta, jota on päässyt monistumaan. Tämän takia pelkät agaroosigeeliajot eivät var-

muudella riitä positiivisten tulosten osoittamiseen. Lisäksi tarvitaan varma tieto siitä, mitä 

on monistunut. Käyttämämme Old-World Arena (Rivigene) -alukkeet on suunniteltu mo-

nen eri arenaviruksen PCR monistukseen, joten monistustuote pitää varmentaa, jotta 

voimme todeta sen olevan esimerkiksi Lymfosyyttisen koriomeningiittiviruksen RNA-sek-

venssiä.  

 

Kuvio 7. FlashGel (Lonza). Punaiset nuolet osoittavat mahdollisia positiivisia löydöksiä.  
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Kuviossa 7. näkyy ensimmäisellä rivillä monistunut näyte, joka on luonut ’’tikapuumai-

sen’’ efektin, tämä voi johtua siitä, että kyseessä on humaania DNA:ta. 

 

Kuvio 8. FlashGel (Lonza) Punainen nuoli osoittaa madollista positiivista tulosta. 

Kuvioissa 7. ja 8. (nuolilla osoitetut) näkyvät noin 500-800 emäsparin pituiset juosteet 

geelillä, jotka valittiin jatkotutkimukseen. Geelillä näkyvät muut juosteet ovat humaania 

epäspesifistä monistumista.  
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Kuvio 9. Iso 2% agaroosigeeli.  

Kuviossa 9. on kuvattu iso noin 200ml 2% agaroosigeeli. Punaisilla nuolilla on osoitettu 

noin 500 emäsparin pituiset mahdolliset positiiviset juosteet. Jokaisen rivin ensimmäi-

seen kuoppaan on pipetoitu 50-1000 emäsparin kokoinen markkeri. Geelillä myös epä-

spesifistä humaania monistumaa. Geelillä on yhden 96-kuoppalevyn kuopat 1A-8H. 

6.2 Luotettavuus 

HUSLAB:in virologian laboratorio on akkreditoitu laboratorio, joka noudattaa SFS-EN 

ISO 15189 ja SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaista toimintajärjestelmää (HUSLABin laatu-

politiikka.). Käytännöntyön luotettavuutta lisäsi satunnaisesti sijoitetut negatiiviset vesi-

kontrollit, joilla varmistettiin, ettei kontaminaatioita ole tapahtunut, vaan näytteet säilyivät 

puhtaina. Vesikontrollit olivat kaikki geelillä negatiivisia, joka kertoi myös huolellisesta 

työskentelytavasta. Lisäksi käytössä olleet positiiviset kontrollit olivat aina positiivisia.     
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Opinnäytetyön toteutukseen liittyi monia riskejä, joista minkään ei todettu haittaavan 

työtä.  Aikatauluista ja palautuspäivämääristä pidettiin hyvin kiinni ja käytännöntyö saa-

tiin tehtyä hyvissä ajoin, jolloin aikaa jäi raportin kirjoittamiseen. Yhtenä suurimmista ris-

keistä oli kontaminaatiovaara, sillä laboratoriossa työskennellään puhtaissa eristetyissä 

tiloissa, joihin ylimääräistä DNA:ta ei saisi joutua. Näytteitä käsiteltiin puhdaseristyksen 

ohjeiden mukaisesti, sillä näytteet eivät saa kontaminoitua vieraalla DNA:lla. Toimimalla 

laboratorion ohjeiden mukaan varmistettiin työn onnistuminen sekä hyvän laadun toteu-

tuminen. Laboratoriossa työskenneltiin yhdessä muiden työntekijöiden kanssa, joten ti-

loja täytyi välillä jakaa diagnostiikkaa tekevien kanssa. Tämä ei kuitenkaan haitannut 

opinnäytetyön kulkua, eikä myöskään diagnostisen työn toteutumista.  

Käytössä olleet laitteet toimivat hyvin, pieniä pipetointivajauksia lukuun ottamatta. Pipe-

tointilaite (QIAgility) hälytti muutamaan otteeseen Mastermix:in (reagenssiseos) loppu-

misesta, sillä näytemäärät olivat hyvin pieniä.  Kuitenkin pystyttiin luottamaan siihen, että 

kaikkiin reaktioseoksiin tuli oikeat määrät, sillä putkeen jäi pipetointivaraa. Pipetointilait-

teen hälytyksien jälkeen tarkistettiin myös silmämääräisesti kuoppalevy ja varmistettiin, 

että jokaisessa kuopassa on oikea määrä seosta ennen PCR-ajoa.  

6.3 Eettisyys 

Opinnäytetyön toteutuksessa toimittiin Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n luomien eettisten 

ohjeiden mukaisesti. Eettisten ohjeiden perustana ovat standardi EN ISO 15189:2013, 

laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994 sekä laki kansanterveyslain muutta-

misesta 928/2005 (Bioanalyytikon, laboratoriohoitajan eettiset ohjeet 2017).  Lisäksi työ 

noudatti Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön ohjeita ja läh-

tökohtia. Erityisesti työssä noudatettuihin lähtökohtiin kuuluu rehellisyys, huolellisuus ja 

tarkkuus. Tämä ilmenee opinnäytetyön suunnitelmassa, toteutuksessa sekä raportoin-

nissa. Lisäksi hyvän tieteellisen käytännön lähtökohdat käsittävät muiden tutkijoiden jul-

kaisuihin viittaamisen asianmukaisella tavalla, joka toteutui opinnäytetyössä (Tutkimus-

eettinen neuvottelukunta 2012).  

Opinnäytetyön käytännöntoteutuksen alussa allekirjoitettiin sopimus Helsingin ja Uuden-

maan sairaanhoitopiirin (HUS), Helsingin Yliopiston (HY) ja Metropolian välillä. Opinnäy-

tetyö on osatutkimus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Helsingin Yli-

opiston (HY) toteuttamasta tutkimuksesta. Tutkimuksen tutkimuslupanumero on 

TYH2019263.  
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Opinnäytetyön toteutuksessa käytössä oli nimettömät potilasnäytteet eli potilaiden hen-

kilöllisyys ei tullut ilmi missään vaiheessa projektia. Opinnäytetyön tekijät noudattivat tar-

kasti laboratorion asettamia ja laatimia ohjeita ja näin varmistettiin työn luotettavuus ja 

laatu. Raportti on tarkistettu Turnitin-plagioinnin tarkistus ohjelmalla, jolla todistettiin 

tekstin olevan opinnäytetyön tekijöiden kirjoittamaa. Turnitin tulos valmiista työstä oli: 

16%, joka koostuu lähteistä ja lähdeviitteistä. 

6.4 Johtopäätökset  

Tulosten perusteella voidaan olettaa, että RT-PCR soveltuu yhtenä osana arenaviruk-

sien diagnosointiin, mutta lisäksi tarvitaan muita tutkimuksia, sekä serologisia menetel-

miä positiivisten tulosten varmentamiseksi. Tämä meillä oli tiedossa jo ennen projektin 

aloittamista, sillä työmme tehtiin osana suurempaa projektia. RT-PCR ei monistanut lii-

kaa humaanituotteita, vaan kaikista näytteistä ainoastaan 5,9% lähetettiin jatkotutkimuk-

siin. Tulos kertoo RT-PCR menetelmän spesifisyyden olevan korkeampaa luokkaa. Kui-

tenkaan herkkyyttä ei voida arvioida ilman NGS-tuloksia. Käytetty RT-PCR kuitenkin 

toimi hyvin eri LCMV-laimennuksilla (Kuvio 3.) aina yhden suhde miljoonaan saakka 

(Jääskeläinen 2019). RT-PCR soveltuu arenavirusten diagnosointiin paremmin kuin esi-

merkiksi reaaliaikainen PCR, sillä arenavirukset ovat muuntautumiskykyisiä. Negatiivi-

sen reaaliaikaisen PCR:n tulos ei välttämättä olisi poissulkeva ja luotettava. Muuntautu-

miskykynsä takia virukset täytyy tunnistaa jollakin toisella menetelmällä, kuten next ge-

neration sequensing:illa tai yleis-arenavirus-RT-PCR menetelmällä ja tarkastaa monis-

tetut PCR-tuotteet NGS:llä. Reaaliaikaisen PCR:n alukkeita tulisi olla erittäin paljon ja 

tuotekoon ollessa pieni (noin 100-200 emäsparia) herkkyys ja spesifisyys kärsivät. Tänä 

päivänä ei löydy julkaisuja reaaliaikaisesta PCR:stä arenavirusten diagnostiikassa, jotka 

pystyisivät detektoimaan useita eri arenaviruksia samassa reaktiossa (Jääskeläinen 

2019). 

Elektroforeesiajo toimi hyvin, sillä monistetut tuotteet näkyivät geelillä. Osa tuotteista nä-

kyi heikommin, mutta ne olivat silti erotettavissa muusta monistuneesta tuotteesta. 

Vaikka itse RT-PCR ei riitä tulkintaan, saadaan menetelmällä silti mahdollisia positiivisia 

tuloksia monistettua näkyviin agaroosigeelillä. Negatiivinen PCR-tulos viittaa yhdessä 

negatiivisen LCMV serologian kanssa vahvasti siihen, että potilaalla ei ole LCMV:n ai-

heuttamaa infektiota. Näin ollen negatiivisella PCR-tuloksella on korkea painoarvo poti-
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laan infektiokokonaisuutta katsottaessa (Jääskeläinen 2019). Mikäli NGS tulokset var-

mentavat monistetut sekvenssit oikeaksi virussekvenssiksi, osoittaa se menetelmän toi-

mivuutta halutulla tavalla. 

NGS -laitteen laiterikon vuoksi jatkotutkimuksia ei voitu tehdä vaaditussa aikataulussa, 

joten lopulliset vastaukset mahdollisista positiivisista tuloksista jäivät saamatta. Tämän 

takia ei voida olla vielä varmoja siitä, löytyykö Suomesta arenavirusinfektiota sairastavia 

potilaita. Kuitenkin Fevola ym. (2017) tutkimuksen tulosten perusteella Suomesta on löy-

tynyt arenavirus vasta-aineita, joten on mahdollista, että sairastavia potilaita on. 

6.5 Kehittämisehdotukset 

Lymfosyyttistä koriomeningiittivirusta ei ole tutkittu paljoa Suomessa, eikä siihen liittyvää 

diagnostiikkaa tehdä vuosittain. Kun verrataan esimerkiksi Afrikassa esiintyviin arenavi-

ruuksiin, keskushermostoinfektioiden aiheuttajat eroavat Suomessa suuresti. LCMV in-

fektiosta tiedottaminen sekä informaation jakaminen voisivat lisätä diagnostiikkaa Suo-

messa, jolloin mahdollinen hoito voitaisiin aloittaa nopeammin. Lisäksi Suomessa ter-

veydenhuolto on hyvin korkealaatuista, joka mahdollistaa infektioiden hyvän hoidon. Se-

rologia on hyvä menetelmä tarkistaa, oliko kyseessä LCMV infektio vai jokin muu, jos 

aikaikkuna PCR-tutkimuksille on jo sulkeutunut. Suomessa on mahdollista hoitaa poti-

laita oireiden perusteella, sillä LCMV sairastuvuus Suomessa ei ole kovin korkea. Kui-

tenkin aiheesta olisi hyvä tehdä lisää tutkimuksia. 

Ulkomailla tehdyissä tutkimuksissa on esimerkiksi verrattu LCMV:n esiintyvyyttä maan-

tieteellisten eroavaisuuksien perusteella. Tätä voitaisiin myös Suomessa tutkia, sillä 

Suomen maasto pääkaupunkiseudulla ja pohjoisemmassa Suomessa eroaa merkittä-

västi toisistaan, niin lämpötilaerojen kuin maantieteellistenkin erojen puolesta. Olisiko 

mahdollisesti maaseudulla asuvilla tai siellä työskentelevillä suurempi mahdollisuus 

saada jyrsijävälitteinen virusinfektio. Virusta kantavien jyrsijöiden esiintyvyys voi mah-

dollisesti erota eri puolilla Suomea. Suomessa esiintyvää Puumala-virusta voidaan ver-

rata LCMV:hen, sillä sen tartuntatapa on samanlainen kuin LCMV:llä. Puumala-virus le-

viää metsämyyrän virtsan ja ulosteiden välityksellä, joista virus tarttuu aerosolina ihmi-

seen hengitysteiden kautta. Puumala-virus aiheuttaa myyräkuumetta, joka on munuais-

oireinen verenvuotokuumetauti. (Puumala-virus 2017.) Metsämyyrien esiintyvyys Suo-

messa vaihtelee esimerkiksi maantieteellisten erojen mukaan. Aiheesta voisi tehdä lisää 
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tutkimuksia, näytteitä voitaisiin kerätä eri puolilta Suomea ja niistä saatuja tuloksia voi-

taisiin verrata keskenään. Onko mahdollisia eroja LCMV -positiivisten ja -negatiivisten 

tulosten määrissä eri osissa Suomea? Voisi olla tarpeellista tutkia myös eroavaisuuksia 

muiden Pohjoismaiden välillä. Onko LCMV:n PCR-tuloksissa eroa Suomen ja naapuri-

maiden välillä? 

Nykypäivänä LCMV:hen ei ole spesifistä hoitoa, vaan hoito tapahtuu oirekohtaisesti. Jos 

kuitenkin LCMV diagnostiikkaa lisäämällä saataisiin enemmän infektiota sairastavia po-

tilaita diagnosoitua, voitaisiin tulevaisuudessa kehittää spesifisempiä hoitomenetelmiä.  

6.6 Ammatillinen kasvu 

Opinnäytetyön käytännöntoteutuksessa opinnäytetyön tekijät pääsivät työskentelemään 

itsenäisesti laboratorion tiloissa ja olivat itse vastuussa työnteosta sekä työn laadusta. 

Tekijät suunnittelivat itse myös aikataulun, jonka mukaan työ eteni. Yhdeksi tärkeäksi 

tekijäksi ammatillisessa kasvussa oli työskentely puhtaissa eristystiloissa biosuojakaa-

peissa nukleiinihappojen parissa. Työ vaati oikeanlaista työskentelytapaa sekä huolelli-

suutta ja varovaisuutta herkän kontaminaatiovaaran vuoksi. Lisäksi työ vaati vuorovai-

kutustaitoja muiden laboratorion tiloissa työskentelevien kanssa sekä työparin kesken. 

Työntoteutus oli tarkkuutta ja kärsivällisyyttä vaativaa.  Molemmat ovat taitoja, jotka nä-

kyvät tekijöiden ammatillisessa kasvussa.  

Opinnäytetyön toteutusvaiheesta opinnäytetyön tekijät saivat paljon kokemusta PCR-

työskentelystä, jota todennäköisesti tarvitaan tulevaisuudessa. Lisäksi tekijät oppivat 

monien uusien laboratoriolaitteiden käytöstä. Laboratoriotyöskentelyn ohella kirjoitettu 

raportti lisäsi teoreettisen tiedon sisäistämistä sekä tieto- ja viestintätekniikan taitojen 

kehittymistä. Työssä kumpikin pystyi myös käyttämään jo opittua tietoa sekä taitoja. Li-

säksi työelämän kanssa yhteistyössä toteutettu opinnäytetyö loi kontakteja sekä lisäsi 

valmiuksia työelämään siirtymiseen.  

Metropolia Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmassa on määritelty opinnäytetyön 

osaamistavoitteet, joihin kuuluu työn tulosten raportointi, niiden arviointi sekä kehittämis-

ehdotusten esiintuominen tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti sekä vi-

suaalisesti. Opinnäytetyön toteutus sekä raportointi käsittivät kattavasti kaikki nämä koh-

dat. 
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