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• Introduction 
 Few branches of biological sciences remained 

unchanged after the invention of PCR in the 
mid-1980’s…It was now possible to detect the 
presence of microbes in hours by amplifying 
representative fragments of their nucleic 
acids. 

 

Discussion 
6.2. Clinical value of PCR and other NAA tests 

So far, NAAs have had little impact on the treatment of patients with bacterial 
or fungal infections…Because of the need for several separate work steps, 
they have not been faster than culture in the detection of readily growing 
bacteria…If the tests were simple enough to be done in hospital laboratories 
on a 24-h basis, relevant information for decisions considering need for 
hospitalization and initiation of antimicrobial treatment could be obtained in a 
timely manner. 



PCR tänään 
1. PCR korvannut perinteisen diagnostiikan (lähes) täysin 

– klamydia/tippuri  
– virusinfektiot 

2. PCR vahvasti ottamassa sijaa 
– Ulostepatogeenit 

• C. difficile 
• Ripulipaneelit (bakteerit, virukset, parasiitit) 

– Muut oirekohtaiset paneelit, jotka kattavat bakteereita, viruksia, sieniä, 
parasiitteja 

• Respiratoriset infektiot, meningiitti/enkefaliitti, sukupuolitaudit, bakteremia 

3. PCR:n asema vielä epävarma/vakiintumaton 
– Moniresistenttien bakteerien seulonta: MRSA, VRE, moniresistentit 

gramnegatiiviset sauvat 
 

4. Molekyylibiologia ei vielä rutiinissa korvaa perinteisiä menetelmiä, mutta 
mikrobistoanalyysit, kokogenomisekvensointi tai muu uusi/kehittyvä 
tekniikka voi sen tehdä 

– Märkäviljelyt, erityisesti monibakteeriset tilanteet/infektiot 
– herkkyysmääritykset 
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– Ulostepatogeenit 

• C. difficile 
• Bakteeriripulit, ulosteparasiitit 
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parasiitteja 
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4. Molekyylibiologia ei vielä rutiinissa korvaa perinteisiä menetelmiä, mutta 
mikrobistoanalyysit, kokogenomisekvensointi tai muu uusi/kehittyvä 
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– Märkäviljelyt, erityisesti monibakteeriset tilanteet/infektiot 
– herkkyysmääritykset 



Kysymyksiä testien valintaan 

• Testi yksittäiselle patogeenille → koko 
paletti kerralla? 

• Testien ominaisuudet 
– Kattaako testi paikalliset 

taudinaiheuttajat? 
– Testin suorituskyky verrattuna nykyiseen 

ja muihin vaihtoehtoihin 

• Paljon vai vähän näytteitä? 
• Riittääkö arkipäivisin vai onko 

päivystystarvetta? 
• Sarjoittain vai yksittäin? 
• Laitteiston, reagenssien, 

(erikois)tilojen, työn ja osaamisen 
tarve ja hinta? 
 



Esimerkki: Kaupallisia ulostepatogeenitestejä 





Esimerkki: laaja paneeli, yksittäiset näytteet 

FilmArray 

• Hengitystieinfektiot 
– 18 virus, 3 bakt 

• Keskushermosto-
infektiot 
– 6 bakt, 7 virus, hiiva 

• Positiivinen veriviljely 
– ≈14 bakt, 4 hiivaa 

• Ripulipaneeli 
– 11 bakt, 5 virus, 4 

parasiittia 



Fig. 1  
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Kukin laboratorio 
lähetti ≤20 rutiiniin 
tullutta näytettä 
neljänä päivänä 2014 
15.1., 16.4., 
16.7.,15.10 
 



Mitä kaikkea löytyi? 

 



Löydökset maittain 



Laajat paneelit: etuja ja haittoja 

• Vähentää/suuntaa  
erillisten ja eri 
laboratorioissa tehtävien 
tutkimusten tarvetta 

– Esim. epidemiatilanteet 

• Negatiiviset tulokset 
saadaan nopeasti 

• Parantunut herkkyys 

– EHEC  

– muut erikseen pyydettävät 

• Ylidiagnostiikan riski 

• Ylihoidon riski 

• Kustannus vs. todellinen 
käytännön hyöty 

• Merkitykseltään 
epäselvät tulokset 

• Valmius todeta muita kuin 
paneelissa olevia 
taudinaiheuttajia 



II:  
ANTIBIOOTTIRIPULIN DIAGNOSTIIKKA 



Antibioottiripulin diagnostiikka 

F-CldiVi 

• Korvannut F-
BaktVi2:n 

• Kasvavan kannan 
toksiinintuotto 
varmistetaan PCR:llä 

F-CldiTx 
• Suora toksiinin osoitus 

ulosteesta epäherkkä 
(<70% verrattuna 
viljelyyn) 

• Korvattu 
– GDH + varmistus 

toksiinintuotosta 
– PCR l. toksiinigeenin 

osoitus suoraan 
ulosteesta 



CID, 17.7.2013 





C. difficile toksiini-PCR 

BD Max 

Markkinoilla helppoja PCR-testejä 
• Kohde yleensä toksiini B:tä koodaava 

geeni 

• Näyte vorteksoidaan puskuriin, laite 

hoitaa loput 

• Tulos 1-2 tunnissa 

• Herkkyys > viljelyllä 

GenXpert 

Genomera 

Samoilla laitteilla esim. 

influenssaa, norovirusta, 

MRSA, klamydia… 

Mahdollistavat nopeat 

PCR-tutkimukset keskus-

sairaalassa/jopa 

päivystysaikana 



• Monissa paikoissa C. difficile tutkitaan 
nykyään pelkästään PCR-menetelmällä 

• Edut: nopea ja herkkä diagnostiikka 

• Mutta: ylidiagnostiikan riski 

– C. difficile on melko yleinen myös oireettomilla ja 
varsinkin laitospotilailla, joten herkällä 
menetelmällä voidaan saada liikaa positiivisia, 
varsinkin jos testiä tilataan/tehdään ilman selkeää 
ripulioiretta 



TTR: C. difficilen insidenssi 2008- 
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III. PCR MONIRESISTENTTIEN 
BAKTEERIEN SEULONNASSA 



A. PCR bakteeripesäkkeestä, viljelyn jatkotutkimuksena 



PCR suoraan potilasnäytteestä 



Kysymyksiä ”suoran” MRSA-PCR-testin 
valintaan 

• Onko joku potilasryhmä, jonka hoitoon MRSA-
kantajuuden nopea poissulku/varmistaminen 
vaikuttaisi? 
– Tarvittavat varotoimet, sijoittelu, ab-hoito tai -profylaksi? 

• Onko saatavilla testi, joka käytännössä vastaa 
tarpeeseen? 
– Testimäärät, tuloksen nopeus ja saatavuus 

• Kattaako testi kaikki alueella liikkuvat MRSA-kannat ja 
pystyykö se luotettavasti sulkemaan pois kantajuuden? 

  



Kokemuksia kaupallisista MRSA-PCR-
testeistä 

• Monet kaupalliset testit eivät tunnista kaikkia 
viljelyllä löydettäviä ns. avohoidon kantoja 
– Samat kannat vaikeita useille testeille, Varsinais-

Suomessa edustavat n. 5% löytyvistä MRSA:sta 

• Jotkut testit on rakennettu niin, että kaikki kannat 
löytyvät, mutta suoraan näytteestä tehtynä tulee 
paljon väärää positiivista 

• Jotkut testit toimivat molempiin suuntiin 
Tyypiltään lähinnä yksittäin tehtäviä 

• Testit on suunniteltu nenänäytteille, esim. nielu 
voi olla vaikea näytetyyppi 



”Pika-MRSA” Tyksissä 

• Suora PCR ollut Tyksissä tilattavissa 2010- 
– Tehopotilaat, leikkauspotilaat 
– Hankalien kantojen takia testiin lisätty harmaa alue, 

jonka takia 10%:llä potilaista kantajuutta ei ole saatu 
suljettua pois tai varmistettua (käytännössä aina 
viljelynegatiivisia) 

• Nyt uusi testiversio jossa tästä päästy eroon 

– Oman algoritmin takia ollut käytössä vain 
mikrobiologian laboratorion aukioloaikoina 

– Nenä, nielu, kainalo/nivus, perineum ja mahdolliset 
haavat + vierasesineet (=kuten viljelynäytteet) 

– Herkkyys hyvin samanlainen kuin rikastusviljelyn 
– Aikaisemmin noin 500 testiä/vuosi, 2015 < 100 

 



Yhteenveto 
• PCR ja muut molekyylibiologian tekniikat ovat 

leviämässä uusille alueille infektioiden 
diagnostiikassa 

• Ne mahdollistavat paljon aikaisempaa 
kattavamman diagnostiikan 

• Haasteena on suunnata resurssit niihin 
tilanteisiin, joissa (ainakin toistaiseksi) kallis 
diagnostiikka tuo todellista hyötyä 

• Perinteisetkin menetelmät säilynevät vielä 
pitkään ainakin suunnattuina jatkotutkimuksina 


