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Opinnäytetyössä selvitettiin kirjallisuuden avulla ravinnon lisänä käytettävien luon-
nontuotteiden laadun valvontaa sekä kokeellisesti eräiden luonnontuotteiden syto-
toksisuutta. Työ tehtiin yhteistyössä Oulun yliopiston alaisen Kajaanin yliopistokes-
kuksen Mittaustekniikan yksikön (MITY:n) kanssa.  

Ravintolisien lisäksi myös yrtit, teet, mausteet sekä annoskoristeet ovat kasveista ja 
niiden osista saatavia ravinnon lisänä käytettäviä tuotteita. Annoskoristeella tarkoi-
tetaan syötävää kasvia tai kasvin osaa, jolla koristellaan leivokset tai annokset. 
Nämä tuotteet ovat elintarvikelainsäädännön alaisia.  

Työ oli osa tutkimuslaitoksen PALKO-projektia. Projektin tavoitteena on luonnon-
tuotteiden turvallisuuden ja laadun kehittäminen. Osa näytteistä saatiin Mikroaalto-
jen ja kryokonsentraation hyödynnettävyys teollisissa prosesseissa (KryoMikro) -
hankkeelta. KryoMikro -hanke tutkii kryokonsentraation ja mikroaaltokäsittelyn so-
veltuvuutta elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden prosessointiin sekä nestemäisten 
jätteiden käsittelyyn.  

Tutkittavana oli kuusi luonnon raaka-aineista eri tavoin valmistettua näytettä. Näyt-
teet valmistettiin puolukasta, mustikanlehdestä, nokkosesta, karpalosta ja koivun 
mahlasta. Merkittävin vaikutus solujen kasvuun havaittiin mustikanlehtijauheella ja 
puolukkajauheella.  

Sytotoksisuuskokeiden avulla saatiin selville pitoisuudet, jotka eivät juurikaan vai-
kuta solujen kasvuun. Lisäksi tehtiin runsaasti havaintoja asioista, jotka tulee ottaa 
huomioon soluviljelymenetelmää perustettaessa. 

Tutkimuslaitos voi sisällyttää tämän opinnäytetyön tuloksia tieteellisiin julkaisuihin ja 
esitelmiin ja näin edistää tulosten hyödynnettävyyttä esimerkiksi luonnontuotteiden 
valmistajien parissa. 

 

  
Avainsanat: luonnontuotteet, ravintolisät, laadunvalvonta, elintarvikelaki, soluvil-
jely 



3 

 

SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Thesis abstract 

Faculty: Food and Agriculture 

Degree programme: Biotechnology and Food Engineering 

Specialisation: Food technology 

Author/s: Merja Prittinen 

Title of thesis: Quality control of natural products used as food supplements 

Supervisor(s): Sarita Ventelä 

Year: 2019  Number of pages: 49 Number of appendices: 1 
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Work was a part of the research project PALKO implemented by the Unit of Meas-
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methods for processing food and natural products or handling liquid waste.   
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Absorbanssi Logaritminen suhde valon säteilytehon ja lähetetyn eli al-

kuperäisen valon säteilytehon välillä halutulla aallonpituu-

della. Valon imeytymistä aineeseen kuvaava luku. 

ADI-arvo Hyväksyttävä päivittäinen saanti, jolle ihminen voi altistua 

koko ikänsä ilman terveydellisiä haittavaikutuksia. Arvo il-

moitetaan muodossa mg/kg.  

DMEM Dulbecco’s Modified Eagle Medium. Solujen kasvatusliuos.

  

DMSO Dimetyylisulfoksidi. Orgaaninen rikkiyhdiste, jota käytetään 

liuottimena.   

EFSA European Food Safety Authority. Euroopan elintarviketur-

vallisuusviranomainen.   

Elintarvikehuoneisto Tila, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitet-

tuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, 

pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään.

  

Fibroblasti Sidekudoksessa esiintyvä solutyyppi.  

FVO Food and Veterinary Office. Euroopan elintarvike- ja eläin-

lääkintä toimisto.  

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points. Vaarojen arvi-

ointi ja kriittiset hallintapisteet. Omavalvontajärjestelmän 

perusta. 

Hemosytometri Solujen laskentakammio.  

Hepes 4-(2-hydroxyethyl) -1-piperazineethanesulfonic acid. Pus-

kurina käytettävä liuos.  
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Konfluenssi Termiä käytetään puhuttaessa siitä, kuinka täyteen soluja 

soluviljelypullo on kasvanut ja kuinka lähellä solut ovat toi-

siaan.  

Konsentraatti Väkevöity liuos, tiiviste.  

Kuoppalevy  Määrityksissä käytettävä muovilevy, jossa on kuoppia.  

NBCS Newborn Calf Serum. Vastasyntyneen vasikan seerumi.  

Passage (number) Luku, joka kertoo, kuinka monta kertaa solut on jaettu. 

PBS Phosphate Buffered Saline. Fosfaattipuskuroitu suolaliuos.  

Ravintolisä Puristeena, kapselina, tablettina, pastillina, jauheena, uut-

teena, tiivisteenä, nesteenä tai muussa vastaavassa an-

nosmuodossa myytävä valmiiksi pakattu valmiste. Ruoka-

valiota täydentävä, myydään elintarvikkeena.  

Reagenssi Aine, joka kuluu kemiallisessa reaktiossa muodostaen lop-

putuotteen tai osan siitä.  

Soluviljely Solujen kasvattamista laboratoriossa säädellyissä olosuh-

teissa ravintoaineiden, lämpötilan ja pH-arvon suhteen. 

Sytotoksinen Soluille myrkyllinen, soluja tuhoava. 

Toksiini  Biologisen mikro-organismin tuottama myrkyllinen aine, 

joka syntyy eliön aineenvaihdunnassa.  

Uuselintarvike  Markkinoille tuleva ihmisravinnoksi tarkoitettu tuote, joka ei 

ole ollut kaupallisesti käytössä ennen vuotta 1997. Myös 

elintarvike tai elintarvikkeen ainesosa, johon on käytetty 

tuotantomenetelmää, joka ei ole yleisesti käytössä, on uus-

elintarvike. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

Luonnontuoteala on kasvava toimiala. Eniten luonnontuotealan yrityksiä on elintar-

vikealalla. Muita lähitoimialoja ovat alkutuotanto, matkailu, hyvinvointi- ja kosme-

tiikka-ala sekä kemiallisten tuotteiden valmistus. Kemiallisiin yhdisteisiin erikoistu-

neita yrityksiä on Suomessa vasta muutama, koska ala vaatii korkeatasoista osaa-

mista ja usein myös kalliita investointeja. Nämä yritykset tuottavat raaka-aineita 

sekä ravintolisä- että kosmetiikka-alalle. (Pirinen 2018, 101.) 

Opinnäytetyön aihetta valittaessa ei haluttu rajata kirjallisuuskatsauksen aihetta ai-

noastaan ravintolisiin, vaan ravinnon lisänä käytettävät luonnontuotteet käsittävät 

tässä myös yrtit, teet, mausteet ja annoskoristeet. Työssä selvitettiin ravinnon lisänä 

käytettävien luonnontuotteiden laadunvalvontaa koskevaa ohjeistusta ja lainsää-

däntöä sekä valvonnan toteutustapoja sekä toteuttajia.  

Ravintolisillä tarkoitetaan puristeena, kapselina, tablettina, pastillina, jauheena, uut-

teena, tiivisteenä, nesteenä tai muussa vastaavassa annosmuodossa myytäviä val-

miiksi pakattuja valmisteita. Ravintolisät ovat ruokavaliota täydentäviä tuotteita, 

jotka myydään elintarvikkeena. Pirisen (2018,101) mukaan ravintolisien käyttö ja 

tarjonta ovat lisääntyneet viime aikoina superfood-suosion myötä. Toistaiseksi suu-

rin osa ravintolisävalikoimasta tulee kuitenkin ulkomailta. 

Mausteita ovat aromaattisista kasveista saatavat tuotteet, joita käytetään ruokiin ja 

juomiin makua antamaan. Mauste -nimitystä käytetään kokonaisista sekä murska-

tuista tai jauhetuista maustekasveista tai kasvinosista. Mausteet voivat olla marjoja 

tai hedelmiä, terälehtiä, kukannuppuja, kukan emin osia, pähkinän ytimiä, juuria, 

kuorta tai puuainesta. Yrtit ovat pehmeävartisten kasvien lehtiä, joita voidaan käyt-

tää tuoreena tai kuivattuna. (Korkeala 2007,254 - 255.) Kuivatuista yrteistä valmis-

tetaan myös teetä.  



10 

 

Kokeellinen osuus oli osa Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön PALKO-han-

ketta. PALKO-hankkeen tavoitteena on luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden 

kehittäminen. Työssä tutkittiin luonnontuotteiden vaikutusta nisäkässolujen kasvuun 

soluviljelmään perustuvan sytotoksisuuden määrityksen avulla. Määrityksessä käy-

tettiin kaupallista XTT Cell Proliferation -kittiä, joka mittaa solujen mitokondrioiden 

aktiivisuutta. Tutkittavat luonnontuotteet olivat puolukkajauhe, mustikanlehtijauhe, 

mustikanlehtikonsentraatti, nokkoskonsentraatti, karpalomehukonsentraatti ja mah-

lakonsentraatti.  

Soluviljelykokeiden avulla on aikaisemmin tutkittu lähinnä luonnontuotteiden vaiku-

tusta syöpä- ja kasvainsolulinjoihin. Nyt tutkittiin luonnontuotteiden vaikutusta hiiren 

fibroblastisoluihin. Markkinoilla olevien tuotteiden toksisuutta ei juurikaan ole solu-

viljelmien avulla tutkittu, enemmänkin yksittäisten raaka-aineiden toksisuutta. Luon-

nontuotteiden toksisuustietoja on tutkittu maailmalla aiemmin myös hiirillä ja rotilla. 

Tutkimusmaailmassa on tavoitteena löytää luotettavia eläinkokeita korvaavia tutki-

musmalleja. Soluviljelmä on yksi vaihtoehto eläinkokeille. 

1.2 Tavoitteet  

Työn tavoitteena oli selvittää ravinnon lisänä käytettävien luonnontuotteiden laadun 

valvontaa, millaisia määräyksiä laadun valvonnasta on annettu sekä kuka valvontaa 

toteuttaa ja millä tavoin. Osatavoitteena oli selvittää, mitkä ovat todennäköisimmät 

riskit luonnontuotteiden laadulle sekä mitä asioita tulee ottaa huomioon tuotaessa 

markkinoille uutta luonnontuotetta. Laadunvalvontaan perehtyminen toteutettiin kir-

jallisuuden avulla. 

Kokeellisen osan tarkoituksena oli löytää ne pitoisuudet puolukkajauheesta, musti-

kanlehtijauheesta, mustikanlehtikonsentraatista, nokkoskonsentraatista, karpalo-

mehutiivisteestä sekä mahlakonsentraatista, jotka eivät vaikuta solujen kasvuun. 

Sytotoksisuuden määrittäminen toimii esitestinä muille solukokeille. Lisäksi kirjattiin 

havaintoja asioista, jotka tulee ottaa huomioon perustettaessa soluviljelymenetel-

mää.  
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1.3 Toimeksiantaja  

Oulun yliopisto on perustettu vuonna 1958. Työntekijöitä yliopistossa on 2 900 ja 

opiskelijoita 13 000. Oulun yliopistoon kuuluu kahdeksan tiedekuntaa sekä useita 

erikoistuneita tutkimusyksiköitä. Kajaanin yliopistokeskus on yksi näistä tutkimusyk-

siköistä. (Oulun yliopisto [viitattu 10.11.2019].) 

Kajaanin yliopistokeskus on yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Yliopisto-

keskukset perustettiin vuonna 2004 ja ne ovat yliopistolakiin perustuva yliopistojen 

yhteistyömuoto. Yliopistokeskukset kokoavat yliopistokaupunkien ulkopuolella ole-

vaa yliopistotoimintaa yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Kajaanin yliopistokeskuksessa 

toimivat omilla vastuualueillaan Itä-Suomen, Jyväskylän ja Lapin yliopistot. Yliopis-

tokeskuksen tehtävänä on alueen sivistys- ja osaamistason kohottaminen sekä elin-

keinoelämän palveleminen tutkimuksen ja koulutuksen kautta. 

Kajaanin yliopistokeskuksen alaisuuteen kuuluvat Mittaustekniikan yksikkö eli MITY 

sekä Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelu AIKOPA:n yliopistollinen osa.   

Mittaustekniikan yksikkö perustettiin vuonna 2011 yhdistämällä Kajaanin yliopisto-

keskuksen mittaustekniikan ja analytiikan toiminnot. Yksikön toiminta on jaettu kah-

delle sovellusalueelle, jotka ovat cleantech sekä terveys ja hyvinvointi. (Kajaanin 

yliopistokeskus [Viitattu 29.8.2019].) 
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2 LUONNONTUOTTEIDEN LAADUN VALVONTA 

2.1 Lainsäädäntö 

2.1.1 EU:n elintarvikelainsäädäntö  

Suomalaisesta elintarviketurvallisuutta koskevasta lainsäädännöstä 95-99 % on Eu-

roopan unionin yhteistä lainsäädäntöä. Tämä lainsäädäntö keskittyy määrittele-

mään eri elintarvikkeiden markkinoillepääsyn turvallisuusehtoja, joihin kuuluu myös 

kasvien ja eläinten terveyteen liittyvät ehdot. Jäsenvaltiot eivät voi laatia Euroopan 

yhteisön lainsäädännön sisällöstä poikkeavia kansallisia säädöksiä. (Korkeala 

2007, 447-450). Keskeisimmät säännökset ovat elintarvikevalvontaa koskeva Neu-

voston direktiivi virallisesta elintarvikkeiden tarkastuksesta 89/397/ETY ja sen täy-

dennysdirektiivi virallista elintarvikkeiden tarkastusta koskevista lisätoimenpiteistä 

93/99/ETY.  

Kaupankäynnin helpottamiseksi Euroopan unioni on tehnyt kahdenkeskeisiä sopi-

muksia unioniin kuulumattomien maiden kanssa lainsäädännön osittaisesta yhteen-

sovittamisesta. Sopimuksia on Sveitsin, Uuden-Seelannin, Kanadan, Yhdysvaltojen 

ja Chilen kanssa. Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat maat eli Norja, Islanti 

ja Liechtenstein ovat sitoutuneet sopimuksessa noudattamaan Euroopan yhteisön 

lainsäädäntöä käytännössä sellaisenaan. (Korkeala 2007, 454.) 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat laatineet direktiivin ravintolisiä koskevan jä-

senvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 2002/46/EY. Lainsäädäntöä halutaan 

yhdenmukaistaa, koska erilaiset kansalliset säännökset voivat haitata tuotteiden liik-

kuvuutta ja aiheuttaa epätasapuolisuutta kilpailuolosuhteisiin.  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja 

terveysväitteistä EY N:o 1924/2006 antaa määräyksiä koskien elintarvikkeiden mer-

kintöjä, esillepanoa ja mainontaa. Tuotteesta annettujen ravitsemuksellisten ja ter-

veysväittämien tulee perustua tieteelliseen näyttöön.  
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2.1.2 Suomen elintarvikelainsäädäntö 

Suomessa elintarvikkeiden ja niiden tuotannon valvonta perustuu pääosin kolmeen 

eri lakiin. Nämä lait ovat elintarvikelaki (L 23/2006), terveydensuojelulaki (L 

763/1994) sekä hygienialaki (L 1336/1996), joka on laki eläimistä saatavien elintar-

vikkeiden elintarvikehygieniasta. Kasviperäisten elintarvikkeiden tuotantoa koskee 

terveydensuojelulaki ja se säätelee elintarvikkeiden käsittely-ympäristöä, kuten huo-

netiloja ja henkilökunnan terveydentilaa. Elintarvikelaki koskee itse tuotteita ja sen 

tarkoituksena on elintarvikkeiden terveydellisen laadun turvaaminen ja kuluttajan 

suojaaminen terveyshaitoilta. Elintarvikelaissa säädetään esimerkiksi lisäaineista ja 

pakkausmerkinnöistä.   

1990-luvulla elintarvikelainsäädäntöön kirjattiin omavalvontavelvollisuus. Omaval-

vonnan taustalla ovat Amerikassa 1960-luvulla kehitetyt HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Points) -periaatteet. EU:n lainsäädännössä HACCP-periaatteet 

on otettu osittain huomioon, mutta suomalainen omavalvontamalli on laajempi. Suo-

messa omavalvontasuunnitelman on oltava kirjallinen. (Niemi ym. 2004, 154.) Ta-

voitteena on ennakoivasti tunnistaa, arvioida ja hallita elintarvikkeiden turvallisuu-

den kannalta merkittäviä vaaroja.  

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan tilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutetta-

vaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään 

kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. Elintarvikkeita myyntiin valmistavien yri-

tysten on tehtävä ilmoitus tuotantotilana käytettävästä elintarvikehuoneistosta kun-

nan terveystarkastajalle ennen toiminnan aloittamista tai sen muuttuessa olennai-

sesti. Elintarvikeyritysten, joiden toiminta on pienimuotoista ja vähäriskistä, ei tar-

vitse tehdä ilmoitusta elintarvikehuoneistosta. Ravintolisistä ilmoitus täytyy aina 

tehdä, koska toimintaa ei voida luokitella riskiltään vähäisiksi siihen liittyvän tuote-

turvallisuuden takia. (Ravintolisäopas 2016, 36.) 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ravintolisistä A 78/2010 sisältää ravintolisän 

ja ravintolisälle ominaisen aineen määritelmät, pykälät ravintolisien sisältämistä vi-

tamiineista ja kivennäisaineista, puhtausvaatimuksista, ravintolisän pakkausmerkin-

nöistä, ravintolisälle ominaisten aineiden määrien ilmoittamisesta sekä ravintolisän 
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kaupanpidosta. Maa- ja metsätalousministeriön asetus velvoittaa, että kaikkien yri-

tysten, jotka valmistavat, valmistuttavat tai tuovat maahan ravintolisiä, täytyy tehdä 

tästä toiminnasta ilmoitus Ruokavirastolle. Ilmoitus tehdään silloin kun ravintolisä 

tuodaan markkinoille ja silloin jos ravintolisän koostumukseen tulee muutoksia. Il-

moitus lähtee myös kunnan elintarvikeviranomaisille tiedoksi ja valvontaa varten.  

2.2 Laadunvalvonta 

Euroopan yhteisön lainsäädännön noudattamista valvoo elintarvike- ja eläinlääkin-

tätoimisto Food and Veterinary Office (FVO), jonka toimipiste sijaitsee Irlannissa. 

Eläinten sekä kasvien tuonnista unionin alueelle on olemassa sääntöjä. FVO tekee 

valvontakäyntejä jäsenvaltioihin sekä unionin ulkopuolisiin maihin. Jäsenvaltioista 

FVO pitää yllä maaprofiilia, jossa kuvataan alueen elintarviketurvallisuuden hallintoa 

sekä aiemmissa tarkastuksissa havaittuja avoimena olevia ongelmia. (Korkeala 

2007, 454.) 

Korkealan (2007, 455) mukaan Euroopan yhteisön lainsäädäntöön perustuen on 

luotu vertailulaboratoriojärjestelmä biologisten riskien, jäämien ja eläinten terveyden 

alueelle. Vertailulaboratorioiden rahoitus tulee osittain EU:lta. Näiden laboratorioi-

den tehtävänä on kehittää diagnostiikkaa, kouluttaa kansallisia vertailulaboratorioita 

ja tarvittaessa varmistaa diagnooseja.  Jäsenvaltiot määrittävät omat vertailulabora-

torionsa, jotka voivat sijaita myös toisessa jäsenvaltiossa. 

Elintarvikevalvontaviranomaisista on säädetty elintarvikelaissa. Elintarvikevalvon-

taa tekevät useat eri viranomaiset ja se on porrastettu valtakunnalliseen, alueelli-

seen ja paikalliseen valvontaan. (Korkeala 2007, 456.) 

Elintarvikelain noudattamista valvovat kunnan terveysviranomaiset sekä Ruokavi-

rasto. Omavalvontasuunnitelmaa viranomaiset eivät järjestelmällisesti tarkista, 

mutta raaka-ainetta tai tuotetta ostava asiakas voi vaatia sitä nähtäväksi alihankin-

taverkostoltaan. (Pirinen 2018, 27.) Viranomaiset valvovat omavalvonnan toteutu-

mista riskiperusteisesti ja pistokoemaisesti. 

Elintarvikelain velvoittaman ravintolisien kirjallisen omavalvonnan täytyy kattaa ra-

vintolisän koostumustiedot. Koostumuksesta tulee huomioida, että ravintolisä ei saa 
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sisältää EU:ssa hyväksymättömiä uuselintarvikeaineosia eikä myöskään lääkelain 

tarkoittamia lääkkeitä. Mikäli ravintolisä myydään luomutuotteena, tulee sen täyttää 

luomuasetuksen vaatimukset ja kuulua luomuvalvonnan piiriin. Mikäli tuote sisältää 

muuntogeenisiä lajeja tai niistä valmistettuja ainesosia, täytyy tästä ilmoittaa pak-

kausmerkinnöissä ja jäljitettävyyden on oltava varmistettavissa. Suomalaisissa 

luonnontuotteissa ei ole muuntogeenisiä lajeja. Pakkausmerkinnöissä tulee ilmoit-

taa kuivattujen mausteyrttien, mausteiden ja maustekasvien mahdollisesta säteily-

tyksestä. Omavalvonta kattaa myös pakkausmerkinnät ja markkinoinnin sekä 

raaka-aineiden jäljitettävyyden. Yrityksellä on oltava suunnitelma mahdollisien ta-

kaisinvetojen ja haittavaikutusilmoitusten varalle. Ruokavirastolle tehdyn ravintoli-

säilmoituksen tulee olla ajantasainen, mahdollisista muutoksista koostumuksessa 

on ilmoitettava. (Ravintolisien omavalvonta [viitattu 15.5.2019].) 

Aluehallintovirastot suunnittelevat ja ohjaavat kuntien elintarvikevalvontaa sekä val-

vovat elintarvikkeita koskevien määräysten noudattamista alueellaan. Ohjauskäyn-

neillä pyritään yhdenmukaistamaan elintarvikevalvonnan käytänteitä eri valvontayk-

siköissä. Aluehallintovirastot osallistuvat valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjel-

man EVO-hankkeiden toteuttamiseen. Aluehallintovirastot myös käsittelevät kun-

nallisesta elintarvikevalvonnasta tehdyt kantelut. Elintarvikevalvontaa aluehallinto-

virastoissa tekevät ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajat sekä läänineläinlääkä-

rit. (Aluehallintovirasto 2016.)  

Tulli valvoo maahantuotavia ei-eläinperäisiä elintarvikkeita näytteenottosuunnitel-

mansa mukaisesti. Esimerkiksi ravintolisät ja uuselintarvikkeet sekä teet ja maus-

teet kuuluvat tullin valvomiin elintarvikkeisiin. Vain kaupallista tuontia valvotaan. 

Näytteet tutkitaan tullilaboratoriossa. Tutkittavien tuotteiden pääsy markkinoille kes-

keytetään yleensä tutkimusten ajaksi. Elintarvikkeista tutkitaan esimerkiksi lisäai-

neita, kasvinsuojeluaineiden jäämiä, hometoksiineja sekä muita vierasaineita. Elin-

tarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevista materiaaleista tutkitaan haitallisten ai-

neiden siirtymistä elintarvikkeeseen. Tulli tarkastaa myös elintarvikkeiden varoitus-

merkintöjä, sekä muita pakkausmerkintöjä. Tuloksista raportoidaan säännöllisesti 

Ruokavirastolle ja EU-komissiolle. Tulliviranomaisen aloitteesta tehtävät laborato-

riotutkimukset ovat maksullisia. (Suomen tulli [viitattu 9.9.2019].) 
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2.3 Uusi luonnontuote 

Euroopan parlamentin ja neuvoston uudistettu asetus uuselintarvikkeista (EU) 

2015/2283 on astunut voimaan vuoden 2015 lopussa ja sitä on noudatettu täysi-

määräisesti 1.1.2018 alkaen.  

Uuselintarvikkeella tarkoitetaan Euroopan unionin markkinoille tulevaa ihmisravin-

noksi tarkoitettua tuotetta, jota ei ole kaupallisesti käytetty ennen 15.5.1997. Uus-

elintarvikkeeksi luetaan myös elintarvikkeet tai elintarvikkeiden aineosat, joihin on 

käytetty tuotantomenetelmää, joka ei ole yleisesti käytössä, mikäli tämä menetelmä 

aiheuttaa merkittäviä muutoksia koostumuksessa, rakenteessa, ravintoarvoissa, ai-

neenvaihdunnassa tai ei-toivottujen aineiden pitoisuuksissa. Ruokavirasto ylläpitää 

elintarvikekäyttöön sallittujen luonnonvaraisten kasvien listaa, joka sisältää elintar-

vikekäytön kannalta tärkeimmät suomalaiset kasvit ja kasvinosat. Taulukko sisältää 

kasvien uuselintarvikestatuksen EU:ssa sekä tiedon pienimuotoisesta käytöstä elin-

tarvikkeena ennen vuotta 1997. (Usein kysyttyä uuselintarvikkeista [viitattu 

2.9.2019].)  

Uuselintarvike täytyy hyväksyttää ja sisällyttää Euroopan unionin luetteloon, ennen 

kuin sitä saa käyttää ja tuoda markkinoille. Hyväksynnän edellytyksenä on tieteelli-

nen näyttö elintarvikkeen turvallisuudesta terveydelle. Lisäksi aiottu käyttötarkoitus 

ei saa johtaa kuluttajaa harhaan. Kasveille lupa haetaan kasvinosakohtaisesti. (Pi-

rinen 2018, 28.) 

Uuselintarvike hakemuslomake löytyy EU komission uuselintarvikesivuilta ja se lä-

hetetään sähköisesti. EU komissio pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviran-

omaisen, European Food Safety Authority:n (EFSA) lausuntoa hakemuksesta vii-

meistään kuukauden kuluttua siitä, kun hakemus on todettu asianmukaiseksi. EFSA 

antaa lausuntonsa yhdeksän kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun komissio on 

vastaanottanut asianmukaiseksi todetun hakemuksen. EU komissio tekee päätök-

sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä seitsemän kuukauden kuluessa EFSA:n an-

tamasta lausunnosta (Uuselintarvikeilmoitukset ja hakemukset [viitattu 2.9.2019].)  

Uuselintarvikelupahakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot: uuselintarvikkeen 

tunnistaminen, tuotantoprosessi, koostumustiedot, ehdotetut käyttötarkoitukset ja 
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käyttö tasot ja ennakoitu saanti, imeytyminen, jakautuminen elimistöön, aineenvaih-

dunta ja eritys. Ravitsemustieto myös myrkyllisyyteen liittyvä tieto sekä allergeeni-

suus, uuselintarvikkeen tai sen lähteen käyttöhistoria. Uuselintarvikkeen riskinarvi-

ointi esitettyjen käyttötarkoitusten ja tasojen mukaan. Hakemukseen tulee kirjata 

hakijan päätelmät edellä mainituista asioista. Tarvittaessa komissio pyytää lisätie-

toja. ((EU) 2015/2283.) 

2.4 Riskit luonnontuotteiden laadussa 

2.5 Luontaiset toksiinit 

Osa kasveista sisältää luonnostaan erilaisia haitallisia yhdisteitä eli toksiineja. Tok-

siinien tarkoituksena on torjua hyönteisten tai tautien aiheuttamia haittoja sekä suo-

jata kasvia pilaantumiselta. Luontaisilla toksiineilla voi olla haitallisia vaikutuksia ih-

misten terveyteen. Joissakin tapauksissa toksiinien pitoisuuteen voidaan vaikuttaa 

oikealla käsittelyllä. Elintarvikealan yrittäjä on vastuussa siitä, että hänen tuotteensa 

on turvallinen myös luontaisten toksiinien osalta. Euroopan turvallisuusvirasto EFSA 

on laatinut listan kasveista, joissa tiedetään olevan myrkyllisiä, riippuvuutta aiheut-

tavia, psykotrooppisia tai muita terveydelle haitallisia aineita. Ravintolisät ovat ai-

neidensa osalta tiivistettyjä, joten toksiinien mahdollinen konsentroituminen tulee 

ottaa huomioon riskinarvioinnissa. (Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaa-

rat 2009, 16.)  

Korkealan mukaan (2007,352) suomalaisten nitraatin kokonaissaannista noin 75 

prosenttia tulee kasviksista, joissa sitä on luonnostaan. Suuria nitraattipitoisuuksia 

on esimerkiksi vihreässä salaatissa, pinaatissa, persiljassa, punajuuressa ja selle-

rissä. Nitraattipitoisuuteen vaikuttaa kasvuolosuhteet, kuten lämpötila, maaperä, 

lannoitus ja kosteus. Runsas valo pienentää nitraattipitoisuuksia.  

Kasvientsyymit sekä bakteerit voivat epäsopivissa säilytysolosuhteissa pelkistää 

kasvisten nitraattia nitriitiksi. Pelkistymistä tapahtuu myös ruuansulatuskanavassa. 

Elimistössä nitriitti voi muodostaa amiinien kanssa syöpää aiheuttavia typpiyhdis-
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teitä, nitrosamiineja. Suurina annoksina nitriitti on myös akuutisti myrkyllinen, her-

kimpiä ovat alle vuoden ikäiset lapset. Nitriitti voi aiheuttaa methemoglobinemian 

hapettamalla hemoglobiinista raudan. Myrkytykset ovat erittäin harvinaisia. (Kor-

keala 2007, 328.) 

Gyromitriini on vesiliukoinen ja haihtuva kasvitoksiini. Korvasienet sisältävät gyro-

mitriiniä. Korvasienen ryöppääminen eli keittäminen toistuvasti poistaa myrkyn. 

Gyromitriini hydrolysoituu nopeasti mahalaukussa muodostaen sytotoksisia hydrat-

siineja, jotka imeytyvät verenkiertoon. Valko- ja kavalakärpässienien amatoksiini on 

supermyrkky, joka kestää keittämisen. Alle 0,1 mg/kg amatoksiinia voi olla aikuiselle 

tappava. Suippumyrkkyseitikki sisältää orellaniini nimistä myrkkyä. (Korkeala 2007, 

290-291.) 

Mikrosieniin kuuluvat homeet tuottavat mykotoksiineja, jotka ovat homemyrkkyjä. 

Tunnetuimpia mykotoksiineja ovat alfatoksiinit ja okratoksiinit. Näitä yhdisteitä voi 

esiintyä esimerkiksi maapähkinöissä, viljoissa, maississa, soijapavuissa ja riisissä. 

Homeiset leivät ja hedelmät voivat sisältää patuliinia. Kotimaisissa viljoissa voi esiin-

tyä torajyvämyrkkyjä eli ergotalkaloideja. Homeet voivat kasvaa ja muodostaa my-

kotoksiineja alhaisissakin lämpötiloissa, eikä myrkkyvaikutus yleensä häviä kuu-

mennettaessa. (Niemi, Rahkio & Siitonen 2004, 273.) 

Peruna tuottaa glykoalkaloideja, joista tärkeimmät ovat α-kakoniini ja α-solaniini, 

joita esiintyy yleensä suhteessa 3:2. Näitä glykoalkaloideja on hieman myös ome-

nassa, kirsikassa ja tomaatissa. Perunassa pitoisuus on suurin lehdissä, varsissa ja 

iduissa. Keittäminen ei tuhoa näitä yhdisteitä. Auringonvalo kiihdyttää glykoalka-

loidien muodostumista. Nämä myrkyt vaurioittavat solukalvoja ja inhiboivat asetyy-

likoliiniesteraasia. Myrkytysoireita ilmenee 2-5 mg/kg altistuksesta alkaen. Toinen 

perunassa esiintyvä alkaloidiryhmä ovat kalystegiinit. (Korkeala 2007, 289-290.) 

Useat pavut sisältävät lektiinivalkuaisaineita eli fytohemagglutiniineja, jotka ovat 

myrkyllisiä. Suurina pitoisuuksina näitä esiintyy esimerkiksi kidneypavuissa ja här-

käpavuissa. Myrkkyä voi vähentää merkittävästi oikeanlaisella käsittelyllä. Pavut 

tarvitsevat huolellisen kuumentamisen. Liian matalassa lämpötilassa kuumentami-

nen jopa lisää myrkyllisyyttä. Osa pavuista vaatii yön yli liottamisen ja sen lisäksi 



19 

 

vielä tunnin keittämisen. Fytohemagglutiniinit aiheuttavat ihmiselle pahoinvointia ja 

oksentelua. (Niemi, Rahkio & Siitonen 2004, 274.) 

Kumariinia on useissa kasveissa. Elintarvikkeista kumariinia on eniten kanelissa, 

mutta pieniä määriä myös mustikassa, vihreässä teessä ja sikurissa. Kanelin sään-

nöllinen käyttö ei ole suositeltavaa ja erityisesti pienten lasten kanelin saantiin tulee 

kiinnittää huomiota. Kumariini on maksatoksinen eli maksalle myrkyllinen aine. Päi-

vittäisen saannin raja on 0,1 mg/kg. (Kanelin kumariini [viitattu 31.10.2019].) 

2.6 Vierasaineet 

Vierasaineilla tarkoitetaan elintarvikkeessa aineita, jotka eivät ole valmistus- tai lisä-

aineita. Luonnontuotteiden osalta suurin riski vierasaineisiin aiheutuu luonnon saas-

tumisesta. Kasvi- ja yrttivalmisteissa yleisimmät vierasaineet ovat lyijy, kadmium ja 

elohopea. Joillekin vierasaineille on asetettu enimmäismäärät, joita ei saa ylittää. 

(Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat 2009,16.)  

Lyijy on laajimmin ympäristössä esiintyvä toksinen raskasmetalli. Suurimmalla 

osalla Suomen väestöstä ravinto on suurin lyijyn lähde. Elimistöön päätyvä lyijy tu-

lee varsin tasaisesti eri elintarvikeryhmistä. (Korkeala 2007, 269.) Kasveihin pää-

tyvä lyijy (Pb) on pääosin peräisin ilmasta, lyijypitoisesta pölystä. Maahan laskeu-

tuva lyijy saastuttaa maanpäällisiä kasvinosia, sekä juurikasveja. Lyijy kertyy luuhun 

sekä jonkin verran maksaan ja munuaisiin. Puoliintumisaika on pehmytkudoksissa 

3-4 viikkoa ja luussa noin 20 vuotta. Lapsilla lyijyn imeytyminen on moninkertainen 

aikuisiin verrattuna. Aikuisilla lyijystä imeytyy noin 10 %. Lyijy aiheuttaa lapsilla kes-

kushermostovaikutuksia kuten käyttäytymishäiriöitä. Ravintolisissä lyijyn ADI arvo 

on 3,0 mg/kg (Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat 2009,16-18.) ADI- 

arvolla tarkoitetaan ravinnon kautta saatavaa kemiallisen aineen ylintä hyväksyttä-

vää päivittäistä saantia milligrammoina henkilön painkiloa kohti.  

Kadmium (Cd) tulee kasveihin maaperästä, johon se on päätynyt sateiden mukana, 

lannoitteista tai jätevesilietteestä. Kotimaisten lannoitteiden kadmiumpitoisuus on 

kuitenkin pieni. Kasvit keräävät maasta kadmiumia helpommin kuin lyijyä ja maape-
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rän happamoituminen lisää kadmiumin siirtymistä kasveihin.  Ravinto on suurin kad-

miumin lähde, jolle ihmiset altistuvat. Eniten kadmiumia saadaan viljatuotteista, 

mutta myös vihannekset, marjat ja hedelmät ovat merkittäviä lähteitä. (Korkeala 

2007, 270.) 

Kadmiumista 5 – 8 % kulkeutuu ruuansulatuskanavasta verenkiertoon. Imeytymistä 

voivat lisätä proteiinin, kalsiumin ja raudan puute. Sinkki puolestaan vähentää kad-

miumin imeytymistä. Kadmium aiheuttaa munuaistoiminnan heikentymistä. Munu-

aisvaurio on palautumaton. Kadmium voi häiritä kalsiummetaboliaa ja aiheuttaa tä-

ten myös luustovaikutuksia. Kadmium on karsinogeeninen. Pienetkin kadmium pi-

toisuudet kertyvät munuaisiin ja sen puoliintumisaika on erittäin pitkä, noin 30 

vuotta. (Korkeala 2007, 270-271.) 

Ravintolisissä kadmiumin korkein sallittu pitoisuus eli ADI arvo on 1,0 mg/kg. Tuo-

reissa yrteissä ADI arvo on 0,20 mg/kg. (Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset 

vaarat 2009, 12-13.)  

Elohopea (Hg) on myrkyllinen raskasmetalli, jota esiintyy ympäristössä luonnos-

taan. Ihmisen toiminta lisää elohopean määrää ympäristössä ja sen vaikutuksen on 

arvioitu olevan noin kaksinkertainen verrattuna elohopean luonnolliseen kiertoon.   

(Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat 2009, 20-22.)  

Elohopeaa tavataan kolmessa eri muodossa, jotka ovat metallinen, epäorgaaninen 

sekä orgaaninen. Metallinen elohopea rikastuu tehokkaasti vesiekosysteemissä 

monometyylielohopeaksi, jolla on toksikologista merkitystä. Ravinnosta elohopeaa 

saadaan eniten kalasta. Metyylielohopea imeytyy yli 90-prosenttisesti ja kertyy hiuk-

siin ja aivoihin. Puoliintumisaika on noin 70 vuorokautta. Seleeni saattaa nopeuttaa 

eliminaatiota. (Korkeala 2007, 271.) 

Metyylielohopea vaurioittaa keskushermostoa, sekä läpäisee istukan ja kulkeutuu 

sikiön aivoihin. Myrkytysoireita ovat käsien vapina, keskittymiskyvyn puute, tunto-, 

näkö- ja kuulohäiriöt sekä raajojen puutuminen. Ravintolisissä sallittu enimmäispi-

toisuus on 0,1 mg/kg. (Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat 2009, 20-

22.)  
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3 KOEASETELMA 

3.1 Reagenssit  

Kokeellisena työnä tehtiin soluviljelmään perustuva solutoksisuuden määritys kuu-

delle eri luonnontuotteesta valmistetulle näytteelle. Tutkittavat luonnontuotteet olivat 

puolukkajauhe, mustikanlehtijauhe, mustikanlehtikonsentraatti, nokkoskonsent-

raatti sekä karpalomehukonsentraatti ja mahlakonsentraatti. 

Puolukkajauhe on puolukasta valmistettu fenolinen rikaste. Näyte on Mittausteknii-

kan yksikön hankkeesta Puolukan arvoaineet jalostettuina maailman markkinoille 

(PULU). Hankkeen rahoittaja oli TEKES, nykyinen Business Finland. Mustikanlehti-

jauhe on mustikanlehdestä valmistettu fenolinen rikaste. Näyte on hankkeesta Elin-

tarvikealan innovatiiviset high value -tuotteet biomassaraaka-aineista (BIOHIVA). 

Hankkeen rahoittajat olivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Kainuun ELY-kes-

kus. Mustikanlehtikonsentraatti ja nokkoskonsentraatti valmistettiin opinnäytetyön 

kokeellisessa osuudessa uuttamalla ja haihduttamalla. Karpalomehukonsentraatti 

eli mehutiiviste ja mahlakonsentraatti oli valmistettu aiemmin kryokonsentroimalla. 

Nesteiden konsentrointi kylmätekniikalla eli kryokonsentraatio, perustuu eroihin jää-

tymispisteiden välillä. Puhdas vesi kiteytyy ensin ja sulaan osaan konsentroituvat 

vesiliuoksessa olevat yhdisteet. Kaikki neljä nestemäistä, konsentroimalla valmis-

tettua näytettä olivat Mikroaaltojen ja kryokonsentraation hyödynnettävyys teolli-

sissa prosesseissa hankkeesta (KryoMikro), jonka rahoittajat ovat Euroopan alue-

kehitysrahasto (EAKR) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.  

Solulinja, jota käytettiin tutkimuksessa, oli Mouse fibroblast cell line, Balb/c3T3, 

clone 31. Fibroblastisolut ovat sidekudoksissa esiintyviä soluja. Hiiren alkion 3T3-

soluja käytetään soluviljelyssä usein ja se valikoitui käytettäväksi opinnäytetyössä, 

koska joidenkin solukokeiden kansainvälinen standardimenetelmä vaatii sen käyt-

töä. Tällöin myös koetta edeltävä sytotoksisuusmääritys tehdään 3T3-soluilla.  

Solulinja on kehitetty vuonna 1968 14-17 vuorokauden ikäisistä BALB/c hiiren alki-

oista. 3T3-solujen jakaantumisaika eli aika, joka tarvitaan solujen määrän kahden-
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tumiseen, on noin 18 tuntia. Soluviljelypulloa ei tulisi päästää kasvamaan liian täy-

teen ennen solujen jakamista (ATCC, [viitattu 1.10.2017]). Solujen kasvaessa liian 

tiiviissä, niiden toiminta voi muuttua. Solujen jakamiskerroista pidetään kirjaa, koska 

solujen elinikä on rajallinen. Ostetut solut oli jaettu, eli siirretty uuteen väljempään 

kasvualustaan, kuusi kertaa ennen toimitusta eli niiden passage (number) oli 6.  

Solut ostettiin European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC) -koko-

elmasta. Hankittaessa solut solulinjakokoelmasta voidaan luottaa siihen, että ne 

ovat terveitä ja vapaita viruksista.  

Solujen kasvatusliuoksen pohjaksi käytetty perusmedium oli DMEM eli Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium (Lonza BE12-604F). Medium sisältää glukoosia 4,5g/l, L-

Glutamiinia, natriumpyruvaattia sekä fenolin punaista. Medium tarjoaa soluille ravin-

teet ja muut tarvittavat tekijät. Fenolin punainen toimi pH-indikaattorina. Punainen 

väri vaikutti liuoksen absorbanssiin, joka täytyi ottaa huomioon sytotoksisuuskoetta 

tehtäessä. DMEM säilytettiin huoneenlämmössä.  

Solujen kasvatusliuos eli kasvatusmedium saatiin lisäämällä DMEM:miin seerumia 

(Newborn Calf serum, heat inactivated, New Zealand origin, ThermoFisher Scienti-

fic, 26010066) 10 %, sekä antibioottia 1 % (penisilliini - streptomysiini mikstuura Pen 

10.000 UI/ml Strep 10.000 UI/ml, Lonza, DE17-602E). Seerumia lisätään me-

diumiin, koska se sisältää soluille tärkeitä kasvutekijöitä. Seerumi puskuroi soluvil-

jelmää useita haitallisia vaikutuksia, kuten pH:n muutosta, vastaan (Davis 2002, 78.) 

Seerumi säilytettiin pakastimessa. Antibioottia käytetään ehkäisemään soluviljel-

män mikrobikontaminaatioita.  

PBS on fosfaattipuskuroitu, isotoninen suolaliuos, joka säilyy huoneenlämmössä. 

PBS:n valmistaja BioWhittaker/Lonza (Phosphate Buffered Saline, tuotenumero 17-

516F). PBS:ää käytettiin huuhteluliuoksena soluja jaettaessa sekä ennen näyttei-

den pipetointia kuoppalevylle. Suolaliuosta pipetoitiin myös kuoppalevyjen reuna-

kaivoihin, joihin ei laitettu soluja.  

DMSO eli dimetyylisulfoksidi on orgaaninen rikkiyhdiste, jota käytetään liuottimena 

DMSO:n molekyylikaava on C2H6OS. Käyttämämme DMSO:n valmistaja oli Merck. 
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1 M Hepes (Gibco 15630) eli 4-(2-hydroxyethyl) -1-piperazineethanesulfonic acid 

on puskurina käytettävä liuos. Puskurin tehtävä on estää pH-arvon muutokset sil-

loin, kun kuoppalevy on hiilidioksidi-inkubaattorin ulkopuolella. Liuos säilytetään jää-

kaappilämpötilassa. Hepes on väritöntä ja sen absorbanssi on niin matala, että se 

ei aiheuta virhettä mittauksissa.  

Solujen irrottamiseen kasvualustastaan käytettiin entsyymivalmistetta nimeltään 

TrypLETM Express Enzyme (Gibco, ThermoFisher Scientific 12604013). Käytetty 

entsyymivalmiste ei sisällä eläinperäisiä ainesosia, käytännössä se toimii kuin sian 

trypsiini, mutta on helppokäyttöisempi. TrypLETM Express säilyy huoneenlämmössä 

toisin kuin trypsiini. Entsyymin toiminta solujen irrottamisessa perustuu peptidisidos-

ten katkaisemiseen. 

Mittausta tehtäessä oli kuoppalevylle pipetoituna solujen ja tutkittavan näytteen li-

säksi sytotoksisuusreagenssia. Reagenssi ostettiin valmiina tuotepakettina eli kit-

tinä, jonka tuotenimi oli XTT Cell Proliferation Kit (Applichem A8088.1000).  

3.2 Laitteet 

Aseptinen työskentely on tärkeää, joten työskentelimme puhdastilassa. Laminaari-

virtauskaapissa ilma virtaa ylhäältä alaspäin HEPA-suodattimen läpi ja poistuu kaa-

pin alaosassa olevista aukoista. Laminaarivirtauskaappi suojaa sekä työskentelijää, 

että soluviljelmää. Kaappi puhdistetaan ennen ja jälkeen käytön 70 % etanolilla sekä 

pestään säännöllisesti. (Davis 2002.10,12.) Solutyöskentelyssä käytimme kaappien 

ja välineiden desinfiointiin A-laatuista etanolia eli Etax A:ta, koska se on edullisem-

paa kuin Aa, mutta puhtaampaa kuin laboratoriossa yleisemmin käytetty etanoli.   

Liuottimena näytteiden valmistuksessa käytettävä etanoli oli Etax Aa. Käyttä-

mämme laminaarikaappi oli Thermo Scientific MSC-advantage. 

Autoklaavi on laboratoriossa käytettävien välineiden ja nesteiden sterilointiin käytet-

tävä laite. Autoklaavin toiminta perustuu kuuman vesihöyryn mikrobeja tuhoavaan 

vaikutukseen. Autoklaavissa yleisimmin käytettävä ohjelma on 121 ⁰C lämpötila 15 

minuutin ajan. Autoklaavia käytettiin reagenssikaukaloiden, pipetinkärkien, Eppen-
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dorf-putkien ja inkubaattoriin tarvittavan veden sterilointiin. Useimmat työhön käy-

tettävistä välineistä oli steriileissä pakkauksissa toimitettuja, kuten kuoppalevyt, Fal-

con-putket, filtterilliset pipetinkärjet ja kertakäyttöpipetit, joten näitä ei tarvinnut au-

toklavoida. Käyttämämme autoklaavi oli Steriltechnik AG:n valmistama Laboklav 

100 H5V. 

Analyysivaaka on erittäin tarkka vaaka, jota käytimme tutkittavien luonnontuotteiden 

punnitsemiseen laimennossarjojen valmistuksessa. Analyysivaa’an tarkkuus var-

mistettiin aina, kun vaakaa käytettiin ensimmäistä kertaa kyseisenä päivänä. Tar-

kistuksessa käytettävien punnusten massat olivat 200 g ja 10 mg. Mikäli punnitus-

tulokset eivät olleet sallituissa rajoissa, tuli suorittaa vaa’an kalibrointi. Käyttä-

mämme vaaka oli Sartoriuksen valmistama ja sen malli oli CP225D.  

Rotavapor eli pyöröhaihdutin oli käytössä uutteiden, eli mustikanlehtikonsentraatin 

ja nokkoskonsentraatin valmistuksessa. Rotavaporin toiminta perustuu siihen, että 

alipaineessa liuottimien kiehumispiste alenee haihduttaen liuottimen matalassa läm-

pötilassa. Matalassa lämpötilassa tapahtuva haihdutus estää näytteessä olevien yh-

disteiden hajoamista. Käyttämämme laite oli Buchi Rotavapor R-210.  

Soluviljelmissä käytettävän inkubaattorin tulee tarjota ympäristö, jossa voidaan 

kontrolloida lämpötilaa, kaasufaasia sekä kosteutta. Suurimmalle osalle nisäkässo-

luista optimaalinen kasvulämpötila on 37 ⁰C. Mikäli lämpötila nousee yli 39 ⁰C solut 

kuolevat nopeasti. Kasvatuksessa tarvitaan korkea hiilidioksidi (CO2) pitoisuus. Kas-

vatusmediumilla on fysiologinen pH (7,2-7,4). Nopeasti kasvavat solut voivat tuottaa 

itse tarpeeksi hiilidioksidia pH:n ylläpitämiseen. Kun solutiheys on pieni tai solut ovat 

lag-vaiheessa voi niiden hiilidioksidin tuotanto olla riittämätöntä. Hiilidioksidia voi 

myös haihtua, vaikka astia olisi suljettu hyvin. Inkubaattorissa olevan ilman korkean 

hiilidioksidipitoisuuden tarkoitus on siis estää pH:n nousua. (Davis 2002, 13-14,71) 

Käyttämämme inkubaattori oli GWB:n Sanyo CO2 incubator.  

Tasoravistelijaa käytimme näytteiden uuttamisessa. Tasoravistelija on laite, joka se-

koittaa edestakaisella liikkeellä. Laite oli Heidolph Rotamax 120.  

Sentrifugi on laite, jolla saadaan erotettua kiinteä aine nesteliuoksesta keskipakois-

voiman avulla. Raskaampi aine, tässä tapauksessa solut, painuu sentrifugoidessa 
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putken pohjalle. Sentrifugia käytettiin solujen erottamiseen kasvatusliuoksesta so-

lujen jakamisen yhteydessä. Käyttämämme laite oli Function line:n valmistama La-

bofuge 400.  

Kasvatusmediumin ja pesuliuoksen poistamiseen kuoppalevyn kaivoista käytettiin 

Integran valmistamaa Vacusafe comfort -vakuumipumppua. Laite on tarkoitettu bio-

logisen nestemäisen jätteen keräämiseen.  

Vesihaudetta käytettiin reagenssien lämmittämiseen. Vesihauteen lämpötilaksi ase-

tettiin 37 ⁰C. Soluille käytettävien nesteiden tulee olla vähintään huoneenlämpöisiä, 

mieluummin lämpimämpiä. Vesihaude oli Lauda Aqualine.  

Käyttämämme mikroskooppi oli Nikon Eclipse TS100 käänteis(faasi)mikroskooppi. 

Mikroskooppiin oli liitetty kamera ja näyttö valokuvien ottamista varten. Mikroskoop-

pia käytimme solujen kasvun tarkistamiseen, sekä solujen kasvualustastaan irtoa-

misen tarkistamiseen. Mikroskooppia käytettiin myös solujen laskemiseen kasva-

tusliuoksen solupitoisuuden määrittämistä varten. Enimmäkseen käytössä oli 10-

kertaisesti suurentava objektiivi. Kuvia ottaessa kokeilin myös isompia suurennok-

sia. Davis (2002,16) kertoo, että hyvällä käänteisfaasimikroskoopilla voidaan ha-

vaita myös varhaiset merkit mikrobiologisesta kontaminaatiosta.  

Tutkimuksessa käytettiin Thermo Scientific Varioscan Flash –laitetta, jolla on mah-

dollista mitata fluoresenssin voimakkuutta (FI), aikaerotteista fluoresenssia (TRF), 

absorbanssia ja luminesenssia loppupisteessä sekä tehdä kineettistä ja spektristä 

mittausta UV/Vis/NIR alueilla. (Varioscan User Manual,17.) Tässä työssä tehtävä 

mittaus oli absorbanssin märittäminen. Erona tavalliseen spektrofotometriin on usei-

den eri mittausvaihtoehtojen lisäksi se, että tällä laitteella voidaan tutkia useita näyt-

teitä yhtä aikaa. Lisäksi laitteen näytelokero on lämmitettävissä.  
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4 MENETELMÄT 

4.1 Näytteiden valmistus  

Konsentroitu mustikanlehtiuute valmistettiin punnitsemalla 8 g näytettä ja lisäämällä 

100 ml uuttoliuotinta, joka oli 70 % etanolia. Lehdet murskattiin teholeikkurilla 1 mi-

nuutin ajan. Uute jaettiin kolmeen 50 ml sentrifugiputkeen ja laitettiin tunniksi taso-

ravistelijaan. Uutetta sentrifugoitiin 3500 rpm 10 minuutin ajan. Neste siirrettiin pi-

petillä mittalasiin ja sille tehtiin imusuodatus 5 µm suodatinpaperilla (VWR filter pa-

per, qualitative 413) vesi-imulla Büchner-suppilon avulla. Uutteen tilavuus määritet-

tiin mittalasilla ja tulokseksi saatiin 73,3 ml. Uute siirrettiin kolviin ja sen massaksi 

mitattiin 64,86 g. Konsentrointi/EtOH-haihdutus tehtiin rotavaporilla eli pyöröhaih-

duttimella 40 ⁰C lämpötilassa 90 mbar paineessa. Haihdutuslaitteisto on esitetty ku-

vassa 1. Konsentraatin massa oli 17,66 g ja tilavuus 16,7 ml. Konsentraatti jaettiin 

1 ml eriin Eppendorf-putkiin ja niihin tulostettiin tunnistetarrat. Mustikanlehtiuute säi-

löttiin syväjäähän -80 ⁰C lämpötilaan odottamaan myöhempää käyttöä.  

 

 

Kuva 1. Mustikanlehtiuutteen konsentrointi rotavapor-laitteella. 



27 

 

 

Konsentroitu nokkosuute valmistettiin lähes samalla tavalla kuin mustikanlehtikon-

sentraatti. Kuvassa 2 on nokkosjauhetta uuttoliuoksessa. Nokkonen oli kuivattua 

jauhetta, partikkelikooltaan 0-3 mm, joten murskausta ei tässä tapauksessa tarvittu.  

 
Kuva 2. Nokkosuute Falcon-putkissa. 

Nokkosuutteelle tehtiin liukoisuuskokeet Elga-veteen sekä etanoliin (Etax Aa) ja di-

metyylisulfoksidiin (DMSO) Liukoisuuskokeiden tarkoituksena on selvittää, mihin 

nesteeseen näyte kannattaa liuottaa sytotoksisuuskoetta tehtäessä. Kokeiden pe-

rusteella nokkosuute tarvitsee liuottimeksi DMSO:n.  

4.2 Soluviljely  

Opinnäytetyön ohjaaja teki aluksi solujen kasvatuksen, minä olin katseluoppilaana. 

Tilatut solut ovat kalliita ja niiden käsittelyssä on suuri kontaminaatioriski, jonka takia 

kokenut henkilö tekee aina tämän työvaiheen, kunnes soluja on saatu pakastettua 

nestetyppeen pitkäaikaissäilytystä varten.  

Soluja kasvatettiin ensin pienessä soluviljelypullossa, jonka tilavuus oli 50 ml, 25 

cm2. Kasvatusliuoksessa oli punainen indikaatioväri. Solut tuottavat jakautuessaan 

happoa, jonka vaikutuksesta kasvatusliuoksen väri muuttuu punaisesta oranssiin. 
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Solujen kasvu ja kiinnittyminen todettiin mikroskoopilla. Elävät solut kasvavat solu-

viljelypullon pohjaan kiinnittyneinä. Kuollessaan solut irtoavat pohjasta. Kasvuvai-

heessa olevat jakaantuvat solut ovat pitkulaisia, venyneen näköisiä. Kuolleet solut 

ovat muodoltaan pyöreitä.  

Solujen kasvun vaiheet ovat lag-vaihe, joka on viive ennen jakaantumisen alkua, 

logaritmisen kasvun vaihe ja stationaarivaihe, jolloin jakaantuminen on loppunut. 

Paras tulos kasvatuksessa saadaan, kun solut jaetaan juuri ennen stationaarivai-

heen saavuttamista (Davis 2002, 201-202.) 

Kasvatusliuos otettiin pois soluviljelypullosta ja pulloon lisättiin PBS:ää. Aluksi tähän 

käytettiin kasvatusmediumia ilman seerumia ja antibioottia. Solut pestiin kääntele-

mällä pulloa, jonka jälkeen pesuliuos poistettiin pipetillä. Solut huuhdeltiin seerumin 

poistamiseksi.  

Soluviljelypullossa kasvaneet solut irrotettiin alustastaan entsyymin avulla. Entsyy-

mivalmiste oli TrypLETM Express Enzyme. Pieneen soluviljelypulloon lisättiin entsyy-

miä 1 ml, suurempaan soluviljelypulloon riittävä entsyymimäärä oli 2 ml. Pulloa ra-

visteltiin varovasti, jotta solut irtosivat pullon pohjasta. Solujen irtoaminen tarkastet-

tiin tarvittaessa mikroskoopilla.  

Soluviljelypulloon lisättiin 4 ml DMEM-seerumi-Pen/Strep-liuosta ja siirrettiin solut 

15 ml falconiin. Entsyymi inaktivoitui kasvatusmediumin sisältämän seerumin vaiku-

tuksesta. Solut erotettiin kasvatusliuoksesta sentrifugoimalla. Sentrifugoinnissa käy-

tettiin kierroksia 1000 rpm ja 4 minuutin aikaa. Supernatantti, eli liuos, joka jää jäl-

jelle sentrifugoinnissa, poistettiin pipetoimalla. Kerätyt solut liuotettiin 5 ml tuoretta 

kasvatusliuosta pipetoimalla edestakaisin. Solut laitettiin suurempaan soluviljelypul-

loon, johon lisättiin kasvatusliuosta noin 23 ml. Pullo laitettiin inkubaattoriin.  

Nestetyppeen säilöttiin passage 10 -soluja eli soluja, jotka oli jaettu yhteensä 10 

kertaa. Solususpensio jaettiin 1 ml eriin kryoputkiin. Stoorausmedium eli liuos, jossa 

solut säilöttiin, sisälsi perusmediumia eli DMEM:iä. Seerumia oli 15 %, joka oli vähän 

enemmän kuin kasvatusliuoksessa, sekä DMSO:ta 10 % tilavuudesta. DMSO:n tar-

koitus stoorausliuoksessa oli parantaa solujen kylmän kestävyyttä. Solut jäädytettiin 

hitaasti, paperiin käärittynä pakastimessa, jonka lämpötila oli –18 ⁰C. Seuraavana 

päivänä solut siirrettiin nestetyppeen.  
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Nestetyppi on väritön ja hajuton neste, jonka lämpötila on -196 ⁰C. Nestetyppi säiliön 

kanssa työskennellessä oli noudatettava varovaisuutta, koska nesteen höyrysty-

essä muodostuu jääkylmää kaasua. Kaasu on ilmaa raskaampaa ja levittäytyy lat-

tian tasolle.  

Sulatettaessa soluja nestetypestä, tuli sulatus tehdä nopeasti. Stoorausmedium täy-

tyi laimentaa heti sulatuksen jälkeen ja poistaa sentrifugoimalla, koska liuotin olisi 

muutoin vahingoittanut soluja.  

4.3 Sytotoksisuuskoe 

XTT Cell Proliferation -kitin käyttöön perustuva menetelmä yhdisteen sytotoksisuu-

den määrittämiseksi perustuu mitokondrioiden entsyymiaktiivisuuteen, joka loppuu 

pian solun kuoleman jälkeen. Menetelmällä saadaan siis mitattua metabolisesti ak-

tiivisten eli elävien solujen määrä. Tetrazolium suola eli XTT (2,3-bis-(2-metoksi-4-

nitro-5-sulfofenyyli) -2H-tetrazolium-5-karboksianilidi-suola) reagoi dehydro-

genaasientsyymin kanssa, jolloin muodostuu formatsaania. Inkuboinnin aikana 

muodostuu oranssi väri, jonka intensiivisyys voidaan mitata spektrofotometrillä. Vä-

riliuoksen absorbanssi on verrannollinen elävien solujen määrään. XTT -reagenssi 

säilytettiin pakastimessa ja sulatettiin vasta juuri ennen käyttöä. XTT Cell Prolifera-

tion -kitin sytotoksisuusreagenssi saatettiin käyttövalmiiksi yhdistämällä kahta pak-

kauksen sisältämää liuosta toisiinsa pakkausohjeen mukaisessa suhteessa. Tes-

tissä tulee aina olla mukana kontrollinäyte. Kontrollina oli kasvatusmediumi ilman 

soluja. (AppliChem 9.2010.) 
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5 TYÖN TOTEUTUS 

5.1 Esikoe 

Ennen kokeen aloittamista etsittiin tietoja aiemmin tehdyistä vastaavanlaisista tutki-

muksista. Kirjallisuutta käytettiin apuna päätettäessä tutkimuksessa käytettäviä 

näytteiden pitoisuuksia.     

Ensimmäisiin määrityksiin valittiin tutkittavat pitoisuudet melko laajalla vaihteluvä-

lillä. Näytteistä tehtiin neljä laimennosta, joiden pitoisuudet olivat väliltä 0,8 – 100 

µg/ml. Näillä pitoisuuksilla tehtiin kolme ensimmäistä kuoppalevyä. Tämän jälkeen 

tutkimusta jatkettiin samoilla luonnontuotenäytteillä, mutta laimennokset tehtiin pie-

nemmällä vaihteluvälillä.  

Päivä 1. Yhden tutkimuksen tekemiseen kului aikaa kolme päivää. Ensimmäisenä 

päivänä lähes konfluentista eli täyteen kasvaneesta 75 cm2 soluviljelypullosta pois-

tettiin kasvatusliuos jätteille tarkoitettuun Falcon-putkeen. Kasvaneet solut jäivät 

pullon pohjalle. Solut pestiin lisäämällä pulloon 5 ml PBS:ää ja kallistelemalla pulloa. 

Ennen kuin tilattu PBS saapui, solujen pesemiseen käytettiin DMEM:iä ilman see-

rumia ja antibioottia. Pesuliuoksen tarkoitus oli poistaa soluviljelypullosta sinne kas-

vatusmediumista jäänyt seerumi, koska seerumi estää entsyymin vaikutuksen. Pe-

suliuos poistettiin kertakäyttöpipetillä accu-jet:in avulla.  

Soluviljelypulloon lisättiin 2 ml TrypLe Express entsyymivalmistetta irrottamaan so-

lut kasvualustastaan. Entsyymin annettiin vaikuttaa useita minuutteja, välillä pulloa 

varovasti ravistaen. Solujen irrotessa liuos muuttui sameaksi. Tarvittaessa tarkistet-

tiin solujen irtoaminen mikroskoopilla. Soluviljelypulloon lisättiin noin 3 ml DMEM-

seerumi-Pen/Strep-liuosta ja siirrettiin soluliuos 15 ml sentrifugiputkeen.  

Solut erotettiin nesteestä sentrifugoimalla (1000 rpm -192 g, 4 minuuttia). Medium 

poistettiin varovasti, jotta putken pohjalla oleva solunappi ei lähtenyt mukaan. Solut 

suspensoitiin 5 ml tuoretta, antibioottia sisältävää mediumia. Suspensointi tehtiin 

vetämällä liuos useita kertoja varovasti pipettiin ja pois.  



31 

 

Solut trituroitiin, eli vedettiin neljä kertaa injektioneulan lävitse (G20 koko) ruiskun 

avulla mahdollisten solurykelmien rikkomiseksi. Ensimmäisellä kerralla tämä tehtiin 

ennen solujen jakamista. Tuli epäilys, että triturointi haittaa tai hidastaa solujen kas-

vua pullossa, joten jatkossa kasvamaan laitettavia soluja ei trituroitu. Ennen kuop-

palevylle laittoa triturointia tehtiin pidempään, jotta kuoppiin tuli mahdollisimman ta-

sainen määrä soluja, mutta tutkimuksen edetessä tämä todettiin tarpeettomaksi työ-

vaiheeksi fibroblastisoluja viljeltäessä. 

Ensimmäisellä kerralla solususpensiota pipetoitiin 0,5 ml uuteen 15 ml Falcon-put-

keen ja laimennettiin 8,8 ml eli laimennos oli 16,6 kertainen. Tämän jälkeen laimen-

nettiin vielä kolme kertaisesti, kun otettiin solususpensiota 2 ml ja lopputilavuus oli 

6 ml. Toisella kerralla laskimme solujen määrän mikroskoopin avulla ja totesimme, 

että sopiva laimennos on 1 ml solususpensiota ja 6,5 ml mediumia. Soluja oli vä-

hemmän kuin oli oletettu, joten sen takia pienempi laimennos. Tavoitteena oli saada 

10 000 solua kutakin kuoppalevyn kaivoa kohti. Ensimmäisessä kokeessa soluja oli 

todennäköisesti noin 3500 kussakin kuopassa.  

Aiemmin Mittaustekniikan yksikkö on käyttänyt sytotoksisuuskokeissa ihmisen mak-

sasoluja. Hiiren solut vaikuttivat kasvavan hitaammin kuin ihmisen maksasolut, mikä 

tuli ottaa huomioon laimennoksia ja kasvatusaikoja määritettäessä. Hiiren fibroblas-

tisolujen käyttöön päädyttiin, koska Mittaustekniikan yksikössä pystytetään soluko-

keita kosmeettisten valmisteiden aktiivisuusmäärityksiin ja näiden kokeiden kan-

sainvälinen standardimenetelmä edellyttää kokeissa käytettävän kyseistä solulin-

jaa. Myös edeltävä sytotoksisuuskoe on tehtävä samalla solulinjalla 

Soluja sisältävää liuosta pipetoitiin 100 µl 96-kuoppalevylle, yhteensä 60 kuoppaan. 

Soluja sisältävää putkea oli sekoitettava aina parin rivin pipetoimisen jälkeen, jotta 

solut eivät painuneet putken pohjalle. Reunakaivoihin eli kuoppalevyn reunimmai-

siin kuoppiin, laitettiin 100 µl PBS:ää. Viimeiseen eli kymmenenteen näyteriviin jä-

tettiin 3 kuoppaa ilman soluja blankkia varten (blanko= tyhjä, täyttämätön). Näihin 

kolmeen kuoppaan laitettiin pelkkää mediumia ilman soluja, joten blankki kertoo mit-

tauksessa pelkästä mediumista tulevan signaalin. Tämä luku vähennetään mittaus-

tuloksista, jolloin kasvatusliuoksen väri ei vaikuta lopputulokseen.  
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Soluja kasvatettiin noin 24 tuntia soluviljelykaapissa. Tässä vaiheessa ajan ei tar-

vitse olla ehdottoman tarkasti vakio. Soluviljelykaapissa oli ilmassa 5 % hiilidioksi-

dia. Kasvatuslämpötila oli 37 ⁰C.  

5.2 Solujen laskeminen  

Solujen laskeminen tehtiin sen jälkeen, kun sentrifugoidut solut oli siirretty / suspen-

soitu tuoreeseen mediumiin. Käyttämämme hemosytometri oli Neubauerin-kammio, 

joka on nähtävissä kuvassa 3. Laskentakammion päälle asetettiin pieni lasinen levy. 

Solususpensiota pipetoitiin kaksi 10 µl näytettä. Lasilevyn viereen pipetoitu solusus-

pensio siirtyi kammion ja levyn väliin kapillaari-ilmiön seurauksena. Kammio asetet-

tiin mikroskooppiin ja solut laskettiin mekaanisen laskurin avulla. Laskennassa käy-

tettiin isoa, kammion keskimmäistä laskentaruutua, jonka pinta-ala oli 1 neliömilli-

metri. Laskentakammion ruutuja nähtävissä kuvassa 4. Lasin alle jäi näytettä 0,1 

mm vahvuisesti. Millilitra on kuutiosenttimetri eli 1000 kuutiomillimetriä, joka on 

10 000 kertaa isompi kuin yhden ison laskentaruudun tilavuus. Solujen määrä milli-

litrassa liuosta saadaan siis laskettua kertomalla kahdesta näytteestä laskettu kes-

kiarvo kymmenellä tuhannella. Kun tiedetään liuoksen tilavuus, saadaan laskettua 

koko soluviljelypullossa olleiden solujen määrä. 

Konfluentissa, 75 cm2 soluviljelypullossa on noin 107 solua. 

Yksinkertaistaen hemosytometrin avulla laskettujen solujen määrästä sai suoraan 

päätellä sopivan laimennoksen. Esimerkiksi, kun soluja oli keskimäärin 90, niin täl-

löin 1 ml solususpensiota liuotettiin 9 ml:aan kasvatusmediumia.  
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Kuva 3. Neubauerin-kammio. 

 
Kuva 4. Laskentaruudukkoa. 

Päivä 2. Toisena päivänä kasvatusliuos poistettiin kuoppalevyn kuopista imulait-

teella. Kuvassa 5 näkyy kuopissa olevia soluja ennen mediumin poistamista. Solut 

huuhdottiin kertaalleen 120 µl huoneenlämpöistä, fosfaattipuskuroitua suolaliuosta 

(PBS). Huuhteluliuos lisättiin haravapipetillä ja poistettiin imulaitteella. Imulaittee-
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seen sai kiinnitettyä kahdeksan pipetinkärkeä, joten sillä sai poistettua liuoksen sa-

manaikaisesti kahdeksasta kuopasta, eli käytännössä yhdeltä pystyriviltä. Työssä 

käytettiin autoklavoituja pipetinkärkiä.  

 
Kuva 5. Solut kuoppalevyllä ennen mediumin poistoa. 

 

Ensimmäisessä testissä näytteinä olivat puolukkajauhe ja mustikanlehtijauhe. Mo-

lemmista jauheista tutkittiin pitoisuudet 100 µl/ml, 20 µl/ml, 4 µl/ml ja 0,8 µl/ml. Lai-

mennossarjan valmistaminen aloitettiin punnitsemalla 10 mg jauhetta analyysi-

vaa’alla 1,5 ml putkeen ja siihen lisättiin vetokaapissa liuottimeksi 1 ml DMSO:ta. 

Liuos sekoitettiin ravistelemalla. Laimentamista jatkettiin vetokaapissa taulukon 1 

ohjeen mukaisesti, niin että edellä liuotetusta näytteestä siirrettiin 100 µl putkeen, 

jolle oli annettu numero 1 ja niin edelleen. Näin laimentamalla kaikkien tutkittavien 

näytteiden liuotinpitoisuudeksi saatiin 1 %. Antibioottia ei määritysmediumiin lisätty. 

Näytteiden laimennokset tehtiin aina saman päivän aikana, jotta ne olivat tutkitta-

essa tuoreita.  
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Taulukko 1. Laimennossarja. 

numero 
edellisestä putkesta siir-

rettävä määrä 
DMEM + Hepes (10 

mM) medium 
luonnon raaka-ai-

neen pitoisuus DMSO pitoisuus 
1 100 µl 900 µl 1000 µg/ml 10 % 
2 100 µl 900 µl 100 µg/ml 1 % 

    

DMEM + Hepes (10 
mM) + DMSO (1 %) 

medium     
3 200 µl 800 µl 20 µg/ml 1 % 
4 300 µl 1200 µl 4 µg/ml 1 % 
5 300 µl 1200 µl 0,8 µg/ml 1 % 

 

Hepestä lisättiin mediumiin puskuriksi. Puskurointi esti pH arvon muuttumisen mit-

tauksen aikana, jolloin kuoppalevy oli hiilidioksidikaapin ulkopuolella.  

Toisessa testissä näytteinä olivat mustikanlehtikonsentraatti sekä nokkoskonsent-

raatti. Molemmat liuotettiin 1 ml DMSO:ta ja tehtiin laimennossarjat kuten edellisil-

lekin näytteille. Työvaihe kuvassa 6. Ensin harkittiin laimeampia näytteitä, koska 

edellisessä kokeessa näytteiden väri vaikutti tuloksiin. Päättelimme kuitenkin, että 

uutteet sisältävät vettä ja ovat siten näytteinä laimeampia, joten nokkosuute ja mus-

tikanlehtiuute tutkittiin samoina pitoisuuksina kuin puolukkajauhe ja mustikanlehti-

jauhe.  

Mittauspäivänä kuoppalevyä tarkasteltiin mikroskopoimalla ennen sytotoksisuus-

reagenssin pipetoimista. Tässä vaiheessa huomattiin, että osassa kaivoja solut oli-

vat vaurioituneet tutkittavan näytteen vaikutuksesta.  
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Kuva 6. Kuoppalevy ja laimennossarjat. 

Karpalomehukonsentraatti sekä mahlakonsentraatti olivat vesiliukoisia. Konsent-

raatti liuotettiin ensin 1 ml vettä ja laimennossarja tehtiin samoin kuin edellisille näyt-

teille, mutta nyt mediumiin ei lisätty liuotinta. DMEM:miin lisättiin ainoastaan pusku-

riksi 1 mM Hepes:tä   

Jokaisesta tutkittavan aineen pitoisuudesta tehtiin 6 rinnakkaista näytettä. Rinnak-

kaiset näytteet pipetoitiin pystyriveille. Kuhunkin kuoppaan pipetoitiin näytettä sisäl-

tävää liuosta 100 µl. Aiemman kokemuksen mukaan pystyriveille pipetoitaessa saa-

daan rinnakkaisten näytteiden keskiarvot paremmin toisiinsa verrattaviksi kuin käyt-

tämällä vaakarivejä, joiden välillä absorbanssi vaihtelee enmmän.  Todennäköisesti 

lämpötilaerot ovat pienempiä pystyriveillä. Reunakaivoihin pipetoitiin jälleen 

PBS:ää. (aluksi DMEM)  

Levypohjat ovat kuoppalevynmalleja, joiden avulla suunniteltiin työn toteutusta ja 

jotka olivat mukana laboratoriossa, kunnes opittiin ulkoa mitä kuhunkin kuoppaan 

kuului pipetoida. Myös spektrofotometrin ohjelmaan näytteet kirjattiin levypohjan 

mukaisesti ennen mittauksen suorittamista.  Kuviossa 1 on esitetty kuoppalevyn pi-

petointimalli eli levypohja, jota käytettiin esikokeessa. Kukin kuvion ruutu vastaa 

yhtä 96- kuoppalevyn kuoppaa. Kuoppalevyn pystyrivit on numeroitu ja vaakarivit 

merkitty kirjaimin A-H. Ruuduissa käytettyjen värien selitteet ovat kuvion alapuolella. 
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Tutkittavien yhdisteiden laimennossarjat näkyvät kuviossa siten, että tummin väri 

tarkoittaa laimennossarjan suurinta pitoisuutta ja vaalein pienintä pitoisuutta. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
A                           
B                           
C                           
D                           
E                           
F                           
G                           
H                           
               

         1. tutkittavan yhdisteen laimennossarja    

         2. tutkittavan yhdisteen laimennossarja    

      Kontrolli, jossa on liuotin, mutta ei tutkittavaa yhdistettä  

      Kontrolli, jossa soluja kasvatetaan normaalisti ilman liuotin lisäystä 

      Kontrolli, jossa on medium ja liuotin ilman soluja   

      PBS          
Kuvio 1. Esikokeen levypohja. 

 

Soluja kasvatettiin inkubaattorissa 24 tuntia. Kasvatusajan tuli olla tässä vaiheessa 

tarkka, korkeintaan noin puolen tunnin muutos suuntaan tai toiseen.  

Päivä 3. Kolmantena päivänä lisättiin sytotoksisuusreagenssi kaivoihin. Pakasti-

messa säilytettävä kitti (XTT Cell Proliferation Kit) sulatettiin juuri ennen käyttöä. 

Reagenssi valmistettiin kitin ohjeen mukaan lisäämällä siihen aktivoimisreagenssia. 

Yhtä kuoppalevyä varten sytotoksisuusreagenssia tarvitaan 3 ml, riittävyyden var-

mistamiseksi sekoitettiin Falcon-putkessa 3,2 ml reagenssia ja 62 µl aktivoimisrea-

genssia. Kuhunkin kaivoon pipetoitiin sytotoksisuusreagenssia 50 µl. Reunimmai-

siin kaivoihin reagenssia ei laitettu. Levy vietiin inkubaattoriin. Mittausreagenssin 

annettiin vaikuttaa tunnin ajan, jotta absorbanssi ehti tasaantua.  
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Inkubaation aikana kirjattiin näytteiden nimet, vahvuudet ja paikat Varioscan-lait-

teelle. Mittausta varten kuoppalevyn lukija säädettiin 37 ⁰C:een. Laskentaohjel-

massa oli sekoitusvaihe ennen mittausta, koska väri levisi kuoppiin epätasaisesti.  

Sekoitusvaiheen kesto oli 10 sekuntia ja nopeus 600 rpm. 

Kuoppalevy siirrettiin lukijaan mitattavaksi. Näytteiden absorbanssi mitattiin sekä 

480 että 650 nanometrissä. Mittaus 650 nm:ssä antoi tulokseksi tausta-absorbans-

sin, joka vähennettiin 480 nm:ssä mitatusta absorbanssista. 480 nm aallonpituu-

della mitattu absorbanssi kasvaa lineaarisesti arvoihin 0,6-0,7. Ensimmäinen mit-

taus tehtiin tunnin inkubaation jälkeen ja sitten arvioitiin, kauanko inkubaatiota jat-

ketaan. Ensimmäisellä kerralla mittauksia päätettiin jatkaa yön yli. Jatkossa kuop-

palevylle tehtiin kaksi mittausta, ensimmäinen tunnin ja toinen noin kolmen tunnin 

inkubaation jälkeen.  

5.3 Toistot 

Esikokeen jälkeen tehtiin toistoja samoilla näytteillä. Tutkittavat pitoisuudet valittiin 

pienemmällä vaihteluvälillä ja pitoisuuksien määräksi otettiin kolme. Pitoisuudet va-

littiin ensimmäisen vaiheen mittausten tulosten perusteella niin, että kahdella pie-

nimmällä pitoisuudella ei olisi haittaa solujen kasvuun ja suurimmalla pitoisuudella 

olisi mahdollisesti nähtävissä vaikutusta solujen kasvuun.   

Toistovaiheessa tehtiin kontrollit näytteistä kaikilla laimennoksilla, jotka olivat tutki-

muksessa mukana. Näin haluttiin sulkea pois se mahdollisuus, että näytteen oma 

väri vaikuttaa mittaustulokseen.  

Kuviossa 2 on toistovaiheen levypohja. Kukin ruutu edustaa yhtä 96-kuoppalevyn 

kuoppaa. Värin tummuus kertoo tutkittavan näytteen, sekä kontrollinäytteen pitoi-

suudesta. Tummimmalla on merkitty suurin pitoisuus. Kuvioon on merkitty pystyvii-

voin kontrollikuopat, joihin pipetoitiin ainoastaan tutkittava näyte ja ennen mittausta 

lisättävä reagenssi. Soluja ei pystyviivoin merkityissä kuopissa ollut.  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A                         

B                         

C                         

D                         

E                         

F                         

G                         

H                         
             

       1. tutkittavan yhdisteen laimennossarja    

       2. tutkittavan yhdisteen laimennossarja  

       1. tutkittavan yhdisteen kontrolli laimennossarja, ilman soluja  

       2. tutkittavan yhdisteen kontrolli laimennossarja, ilman soluja  

   Kontrolli, jossa on liuotin (1% DMSO), mutta ei tutkittavaa yhdistettä  

     Kontrolli, jossa on medium ja liuotin (1% DMSO) ilman soluja  

Kuvio 2. Toistovaiheen levypohja. 

 

Mittaukset tehtiin aina näytteiden pipetointia seuraavana päivänä. Kuten aiemmin-

kin, absorbanssit mitattiin sekä 480, että 650 nanometrissä.  

Solut jaettiin kolme kertaa viikossa. Maanantaina ja keskiviikkona laitettiin soluja 

kasvamaan soluviljelypulloon niiden kuoppalevylle jakamisen yhteydessä. Perjan-

taina solut laitettiin uuteen soluviljelypulloon, tuoreeseen mediumiin, jotta ne pärjä-

sivät hyvin viikonlopun ajan.  

Toistovaiheessa puolukkajauhetta tutkittiin pitoisuuksilla 0,8 µg/ml eli 800 ng/ml, 

267ng/ml ja 89 ng/ml. Aikaisemmassa tutkimuksessa tultiin siihen johtopäätökseen, 

että puolukkajauheen antioksidatiivinen aktiivisuus saattaa vaikuttaa absorbanssiin. 

Absorbanssi oli erityisen korkea 100 µg/ml ja 20 µg/ml pitoisuuksilla.  

Mustikanlehtijauhetta tutkittiin samoilla pitoisuuksilla, kun puolukkajauhetta eli 0,8 

µg/ml eli 800 ng/ml, 267ng/ml ja 89 ng/ml. Aikaisemmassa mittauksessa absor-

banssi oli poikkeuksellisen korkea 100 µg/ml pitoisuudessa. 

Mustikanlehtikonsentraatista ja nokkoskonsentraatista valmistettiin toistovaiheessa 

näytteet pitoisuuksilla 4 µg/ml, 0,8 µg/ml ja 0,16 µg/ml. Liuottimena oli DMSO, jonka 
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pitoisuus oli 1 %. Tehtäessä ensimmäistä toistokoetta näillä konsentraateille, pää-

tettiin kuoppalevyn ravisteluaika tuplata, koska absorbanssien mittaustulokset olivat 

epätasaisia. Mittaus toistettiin ja todettiin, että pidempää ravisteluaikaa käytettäessä 

väri kuopissa oli tasaisempi. 

Karpalomehukonsentraattia sekä mahlakonsentraattia tutkittiin pitoisuuksilla 4 

µg/ml, 0,8 µg/ml ja 0,16 µg/ml. Liuottimena oli molemmille konsentraateille vesi. 

Ensimmäistä toistokoetta tehtäessä soluja oli kasvanut viikonlopun aikana yllättä-

vän paljon. Oli hankala laskea tarkkaa määrää, mutta ainakin 400 solua eli millilit-

rassa 4 000 000 solua. Laimennettiin solususpensiota 0,5 ml 12 ml DMEM, joten 

kuoppaa kohti tuli enemmän kuin 10 000 solua. Uuteen soluviljelypulloon laitettiin 

nyt solususpensiota 1,8 ml eli vain hiukan vähemmän kuin aiemmilla kerroilla.  

Karpalomehukonsentraatista ja mahlakonsentraatista saatiin tulokset vain yhdestä 

toistovaiheen kokeesta. Solukontrollin arvo oli toisella kerralla niin pieni, että absor-

bansseista ei saatu laskettua luotettavia prosentteja. Solujen kasvussa ilmenneiden 

ongelmien takia toista koetta ei saatu uusittua.  
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6 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

 
Sytotoksisuusmäärityksistä spektrofotometrillä saadut mittaustulokset taulukoitiin 

Exceliin (Microsoft). Raakadataa käsiteltiin niin, että näytteillä käsiteltyjen solujen 

absorbanssin arvoista vähennettiin ensin tausta-aallonpituus, joka saatiin 650 na-

nometrin aallonpituudella suoritetusta mittauksesta. Lopuksi vähennettiin vielä pel-

kästä mediumista aiheutuva reaktio. Soluista itsestään aiheutuva värinmuutos oli 

melko pieni. Kokeen toistovaiheessa saatiin vähennettyä myös näytteestä itsestään 

johtuva värinmuutos, koska teimme kontrollit näytteestä ilman soluja. Tämän jäl-

keen laskettiin prosentteina, kuinka paljon on näytteen väri verrattuna kontrolliin, 

jossa oli solut ja medium sekä liuotin. Kontrolli sai siten arvon 100 %. Mikäli näytteen 

saama arvo oli alle 100 %, siitä voi päätellä näytteen hidastaneen solujen kasvua. 

Kokeiden perusteella voimme päätellä, että DMSO ei vaikuta solujen kasvuun, kun 

sitä käytetään liuottimena 1 prosentin pitoisuudella.  

Taulukko 2. Ensikokeen mittausten tulokset. 
  Tutkittavan yhdisteen pitoisuus viljelmässä 
  100 µg/ml 20 µg/ml 4 µg/ml 0,8 µg/ml   
Puolukkajauhe 626,7 146,3 83 62,3 % 
Mustikanlehtijauhe 69,6 43,4 46 55,7 % 
Mustikanlehtikonsentraatti 89,9 88,8 87,8 103 % 
Nokkoskonsentraatti 100,2 89,4 110,3 105,5 % 
Karpalomehukonsentraatti 161,3 167,4 176,8 160,7 % 
Mahlakonsentraatti 140,6 132,0 112,4 117,4 % 

 
 

Taulukossa 2 esitetyt prosentit ovat testin ensimmäisessä vaiheessa saatujen tu-

losten keskiarvoja. Kullekin kuoppalevylle tehtiin mittaus vähintään kaksi kertaa. 

Mukana on kaikki ne mittaukset, joissa solukontrollin arvo oli vähintään 0,2. Solu-

kontrollin arvo saatiin vähentämällä ilman näytettä kasvaneiden solujen 480 nm mi-

tatusta absorbanssin arvosta 650 nm mitattu arvo.  

Erityisesti puolukkajauheen ja karpalomehukonsentraatin tulokset olivat poikkeuk-

sellisen korkeita. Karpalomehukonsentraatilla tulokset olivat korkeita kaikilla tutki-

tuilla pitoisuuksilla. Tämä pääteltiin johtuvan näytteen omasta väristä, koska väri ei 
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juurikaan lisääntynyt inkubaatioajan kasvaessa. Puolukkajauheella virheelliset tu-

lokset saatiin pitoisuuksilla 20 µg/ml ja 100 µg/ml. Virhe puolukkajauheen tuloksissa 

johtunee näytteen antioksidatiivisuudesta, koska väri kasvoi inkubaatioajan ede-

tessä. Antioksidatiivisuus aiheuttaa näytteelle kyvyn pelkistää XTT-kitin väriä. 

Eniten vaikutusta solujen kasvuun vaikuttaa olevan mustikanlehtijauheella. Pienem-

missä pitoisuuksissa myös puolukkajauhe vaikuttaa solujen kasvuun. Jauheet sisäl-

tävät hyvin vähän vettä, joten näissä näytteissä on suuri määrä tutkittavaa yhdis-

tettä. Vettä sisältävät konsentraatit ovat laimeampia ja niissä vaikutus soluihin saa-

daan vasta suuremmilla pitoisuuksilla.  

Taulukko 3. Toistovaiheen tulokset. 
  Tutkittavan yhdisteen pitoisuus viljelmässä 

  800 ng/ml 267 ng/ml 89 ng/ml   
Puolukkajauhe 90,2 82,8 83,7 % 
Mustikanlehtijauhe 87,9 94 93,1 % 
  4 µg/ml 0,8 µg/ml 0,16 µg/ml   
Mustikanlehtikonsentraatti 100,8 102,3 110 % 
Nokkoskonsentraatti 101,2 100,7 75,1 % 
Karpalomehukonsentraatti 98,8 78,5 97 % 
Mahlakonsentraatti 86,2 118,5 101,2 % 

 

Taulukossa 3 esitetyt prosentit ovat kahden erillisen määrityksen keskiarvoja. Poik-

keuksena karpalomehukonsentraatin ja mahlakonsentraatin tulokset, jotka ovat yh-

den testikerran tuloksia. Absorbanssit mitattiin jokaiselta kuoppalevyltä vähintään 

kaksi kertaa eri ajankohdissa. Taulukossa on mukana kaikkien niiden mittausten 

tulokset, joissa solukontrollin arvo oli vähintään 0,2. Toistovaiheessa näytteiden pi-

toisuudet olivat sen verran pieniä, että sytotoksisuutta ei juurikaan havaittu.  

Mittaustulosten tarkasteluvaiheessa huomattiin, että saadut tulokset olivat poik-

keavia, mikäli solukontrollin arvo oli alle 0,2. Solukontrollista, eli ilman näytelisäystä 

kasvatettujen solujen värinmuutoksesta, vähennettiin pelkän mediumin absorbans-

sin arvo. Näin saatiin luku, jota käytettiin jakajana laskettaessa tuloksia prosent-

teina. Solukontrollin pieni arvo aiheutti virheen prosenttilaskujen tuloksiin. Todennä-

köisesti myös näytteissä värinmuodostuminen oli vielä kesken niissä mittauksissa, 

joissa solukontrollin arvo oli pieni. Tämän takia päätettiin tulosten laskennassa ottaa 

huomioon vain niiden mittausten tulokset, joissa solukontrolli oli vähintään 0,2.  
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Serbiassa vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa on havaittu sytotoksisuutta nokko-

sen lehdellä pitoisuustasolla 10-20 µg/ml. Tässä tutkimuksessa oli käytetty Hep2c 

soluja. Näytteet oli valmistettu uuttamalla veteen ultraääniavusteisesti, mikroaalto-

avusteisesti sekä paineistetulla vesiuutolla. Kokeessa näytteet oli valmistettu uut-

teista etanoliin liuottamalla. (Zekovic ym. 2017.)   

Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa oli tutkittu aronian varsi-, lehti- ja marja-

uutteita. Sytotoksisuuden lisäksi tutkimusryhmä oli tutkinut aroniauutteista myös esi-

merkiksi kokonaisfenolit ja flavonoidien määrän sekä antimikrobiallisia ominaisuuk-

sia. Uutteet oli valmistettu paineistetulla kuumavesiuutolla 135 ⁰C lämpötilassa, 35 

baarin paineessa 20 minuutin ajan. Sytotoksisuutta oli havaittu lehti- ja marja-

uutteilla. Kokeessa oli käytetty useampaa eri solulinjaa. Tutkitut uutteiden pitoisuu-

det olivat väliltä 0,52-33,33 µg/ml. (Cvetanovic ym. 2018.) 

Italiassa on tehty tutkimus mansikan sytotoksisuudesta. Tässä tutkimuksessa on 

käytetty näytteestä pitoisuuksia 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 7500 ja 

10000 μg/ml. Käytetty solulinja oli HepG2. Näytteen oli annettu vaikuttaa soluihin 

24, 48 ja 72 tunnin ajan. (Forbes-Hernandez ym. 2016.) Tässä tutkimuksessa käy-

tetyt näytteiden pitoisuudet vaikuttavat varsin suurilta.  

Tutkimustuloksiin on aiheellista suhtautua kriittisesti. On tärkeää lukea, kuinka tut-

kimus on tehty ja mitä pitoisuuksia siinä on käytetty. On helppoa tulkita kokeen tulos 

niin, että yhdisteellä on esimerkiksi syöpäsoluja tappava vaikutus. Suurena pitoisuu-

tena mikä tahansa yhdiste vaikuttaa solujen kasvuun. Tutkimusta luettaessa tulee 

ottaa huomioon, onko pitoisuus sellainen, että se olisi elimistössä realistinen.  
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7 YHTEENVETO 

Tässä työssä lähdettiin selvittämään ravinnon lisänä käytettävien luonnontuotteiden 

laadunvalvontaa. Selvisi, että suurin osa elintarvikkeita koskevista laista tulee Eu-

roopan unionin yhteisestä lainsäädännöstä. Elintarvikelain velvoittamalla omaval-

vonnalla on oleellinen rooli tuotteiden laadun varmistamisen kannalta. Omavalvon-

tasuunnitelma tulee tehdä kirjallisena ja siihen löytyy Eviran julkaisemat, selkeät oh-

jeet.  

Lisäksi tässä työssä haluttiin selvittää, mitä asioita tulee ottaa huomioon tuotaessa 

markkinoille uuselintarviketta. Tultiin siihen johtopäätökseen, että on haasteellista 

löytää konkreettista tietoa siitä, mitä tutkimuksia elintarvikkeelle on tehtävä ennen 

uuselintarvikeluvan hakemista.  

Elintarvikevalvonnan toteuttamisesta vastaavat useat eri viranomaiset. Valvonta on 

porrastettu valtakunnalliseen, alueelliseen ja paikalliseen valvontaan 

Työn kokeellisena osuutena tehtiin soluviljelmään perustuva sytotoksisuuden mää-

ritys kuudelle eri tavalla valmistetulle luonnontuotenäytteelle. Tutkitut näytteet olivat 

puolukkajauhe, mustikanlehtijauhe, mustikanlehtikonsentraatti, nokkoskonsent-

raatti, karpalomehukonsentraatti sekä mahlakonsentraatti.  

Soluviljely vaikuttaisi soveltuvan luonnontuotteiden sytotoksisuusmäärityksen toteu-

tusmenetelmäksi korvaamaan eläinkokeita. Soluviljely vaatii kuitenkin hyvää pereh-

tymistä ja riittävästi tietoa, jotta menetelmän avulla saadaan luotettavia tuloksia. 

Kontaminaatiot ovat soluviljelyssä yleinen riski, joten aseptisen työskentelyn merki-

tystä ei voi liikaa korostaa. 

Voidaan todeta, että kokeiden tavoite saavutettiin. Tämän työn tuloksena saatiin 

selville ne pitoisuudet, joilla voidaan tehdä jatkossa muita soluviljelmään perustuvia 

kokeita luotettavasti kyseisillä luonnon raaka-aineilla.  

Kokeellista osuutta esiteltiin posterin avulla Kajaanissa luonnontuotealan tutkimus-

seminaarissa 5.11.2019. Posteri Liite 1.  
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