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LYHENNELUETTELO 

µCE   Mikrosirukapillaarielektroforeesi 

2,4,6-TPA  2,4,6-trimetyylifenetyyliamiinihydrokloridi 

AD    Amperometrinen detektori 

AH    Aminohappo 

AK    Alkoholikäyminen 

AQC    6-aminokinolyyli-N-hydroksisukkinimidyylikarbamaatti 

AuNP    Kultainen nanohiukkanen 

BA    Biogeeninen amiini 

Bnz-Cl   Bentsoyylikloridi 

CCR    4′-karbonyylikloridirosamiini  

CD    Johtokykydetektori 

CD-ELISA   Kilpaileva suora entsyymivälitteinen immunosorbenttimääritys 

CE    Kapillaarielektroforeesi 

CI-ELISA   Kilpaileva epäsuora entsyymivälitteinen immunosorbenttimääritys 

CITP    Kapillaari-isotakoforeesi 

CNBF    4-kloori-3,5-dinitrobentsotrifluoridi 

CRW   Kiinalainen riisiviini 

CV   Variaatiokerroin 

CZE   Kapillaarivyöhyke-elektroforeesi 

DAD   Diodirividetektori 

DAO   Diamiinioksidaasi 

Dbs-Cl   Dabsyylikloridi 

DEEMM  Dietyyli-2-etoksimetyleenimalonaatti 

DLLME   Dispersiivinen neste-nestemikrouutto 

DLLME-SFO  Dispersiivinen neste-nestemikrouutto perustuen kelluviin kiinteisiin 

orgaanisiin pisaroihin  

DNA    Deoksiribonukleiinihappo 

Dns-Cl   Dansyylikloridi 

DPPH    2,2-difenyyli-1-pikryylihydratsyyli 
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DSPE    Dispersiivinen kiinteäfaasiuutto 

DUADLLME   Ultraääni-avustettu dispersiivinen neste-neste-mikrouutto 

ELISA   Entsyymivälitteinen immunosorbenttimääritys 

ESI    Sähkösumutusionisaatio 

F    Fluorometria 

FASS    Kenttävahvistettu näytteen konsentrointi 

FEP    Fluorattu etyleeni-propyleeni kopolymeeri 

FITC   Fluoreseiini-isotiosyanaatti 

FMOC   9-fluorenyylimetyylikloroformiaatti 

GABA   Gamma-aminovoihappo 

GAPDH   Glyseraldehydi-3-fosfaattidehydrogenaasi 

GC    Kaasukromatografia 

Gra    Grafeeni 

HPLC   Korkean erotuskyvyn nestekromatografia 

HTLC    Korkean lämpötilan nestekromatografia 

IC    Ionikromatografia 

ICH    Kansainvälinen yhdenmukaistamiskonferenssi  

IEC    Ioninvaihtokromatografia 

IPAD    Integroitu pulssiamperometrinen tunnistus 

IS    Sisäinen standardi 

ITMS    Ioniloukku-massaspektrometria 

IT-MS    Ioniloukku-massaspektrometria 

ITP   Isotakoforeesi 

JM    Jatkettu maserointi 

KM    Kylmämaserointi 

L. hilgardii  Lactobacillus hilgardii 

L. plantarum  Lactobacillus plantarum 

LC    Nestekromatografia 

LIF    Laserindusoitu fluoresenssi 

LLE    Neste-nesteuutto 

LOD    Havaitsemisraja 
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LOQ    Määritysraja  

MAO    Monoamiinioksidaasi 

MAOI    Monoamiinioksidaasi-inhibiittori 

MASC   10-metyyliakridoni-2-sulfonyylikloridi 

MEKC   Misellinen sähkökineettinen kapillaarikromatografia 

MHB    Maitohappobakteeri 

MIL    Magneettinen ioninen neste 

MIPs    Molekyylipainetut polymeerit 

MLC    Misellaarinen nestekromatografia 

MLK    Malolaktinen käyminen 

MRM    Useiden reaktioiden seuranta 

MS    Massaspektrometria 

MS/MS   Tandemmassaspektrometria 

nanoLC   Nanonestekromatografia 

NMR    Ydinmagneettinen resonanssi 

NQS    1,2-naftokinoni-4-sulfonaatti 

OIV    Kansainvälinen viinijärjestö 

OPA    o-ftaalialdehydi 

PCR    Polymeraasiketjureaktio 

PDA    Fotodiodirividetektori  

PVA    Polyvinyylialkoholi 

PVP    Polyvinyylipyrrolidoni 

PVPP    Polyvinyylipolypyrrolidoni 

QDs    Kvanttipisteet 

Q-TOF/MS   Kvadrupoli-lentoaikamassaspektrometria 

RNA    Ribonukleiinihappo 

RP-HPLC   Käänteisfaasi-korkean erotuskyvyn nestekromatografia 

RSD    Suhteellinen keskihajonta  

SPE    Kiinteäfaasiuutto 

SPME    Kiinteäfaasimikrouutto 

TLC    Ohutkerroskromatografia 
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TOF-MS   Lentoaika-massaspektrometria 

UHPLC   Erittäin korkean erotuskyvyn nestekromatografia 

UV    Ultraviolettispektrometria 

UV-VIS   Ultravioletti-näkyvän valon-spektrometria 
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1. JOHDANTO 

Ensimmäinen viittaus biogeenisten amiinien esiintymiseen viineissä oli jo Tarantolan artikkelissa 

vuodelta 1954.1 Biogeenisten amiinien läsnäoloa viineissä on tutkittu laajasti vuodesta 1980 

lähtien ja erityisesti viimeisten vuosien aikana seurauksena lisääntyneestä huomiosta 

kuluttajansuojaan.2 Korkean erotuskyvyn nestekromatografia on ollut käytetyin menetelmä 

viimeisten vuosikymmenien aikana.3 Tässä maisterintutkielmassa esitellään, millaisilla 

menetelmillä on määritetty biogeenisia amiineja ja niiden pitoisuuksia viineistä 2000-luvulla 

(2005-2020). Tutkielmassa myös tarkastellaan biogeenisten amiinien terveysvaikutuksia, 

muodostumista ja määrittämiseen liittyviä ongelmia, jotka liittyvät matriisiefektiin ja 

derivatisointiin sekä viininvalmistusprosessin, varastoinnin, rypälelajikkeen ja 

maitohappobakteerikannan vaikutusta BA-profiiliin. 

 

Biogeeniset amiinit edistävät luonnollista fysiologista toimintaa pieninä pitoisuuksina, joten 

alhaisia BA-pitoisuuksia ravinnossa ei pidetä vakavana riskinä. Jos kuitenkin nautittu määrä on 

tarpeeksi suuri tai amiineja hajottava aineenvaihdunta on estynyt, voi ilmetä erilaisia fysiologisia 

haittavaikutuksia.4,5,6 Viinin kohtalainen nauttiminen ei aiheuta haittaa terveille ihmisille, mutta 

herkille yksilöille BA-pitoisuudet elintarvikkeissa tai juomissa ovat terveysriski.7 BA-profiilia ja 

-pitoisuuksia on määritetty mahdollisten terveysriskien arvioinnin lisäksi myös elintarvikkeiden 

laadunvalvonnassa pilaantumisindikaattorina, viinin laadun luokittelussa ja aitouden 

arvioimisessa.5,8,9 Myrkytykseen johtavia BA-kynnysarvoja ei ole helppo määrittää, koska yksilöt 

reagoivat biogeenisiin amiineihin eri tavalla.10 Jotkut maat ovat kuitenkin laatineet rajoituksia 

joko biogeenisten amiinien saantipitoisuudesta tai enimmäisrajavaatimuksia erityyppisissä 

elintarvikkeissa.11,12 Lisäksi monet viinintuojat Euroopan unionissa vaativat BA-analyysiä 

viineille, vaikka asetuksia ei olisikaan.2,13 Viineissä olevien BA-tasojen alentamiseksi on tarpeen 

tunnistaa pääasialliset BA-muodostumisen lähteet tai vaiheet viinin valmistuksen aikana, koska 

BA-dynamiikan määrityksen avulla on mahdollista suorittaa korjaavia toimia biogeenisten 

amiinien läsnäolon vähentämiseksi tai estämiseksi kehittämällä tai muokkaamalla joitain 

enologisia ja/tai teknisiä käytäntöjä.14 Analyyttinen yhteisö on lisäksi keskittynyt vaarallisten 

kemikaalien ja liuottimien käytön lopettamiseen tai ainakin vähentämiseen menetelmissään. 
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Tässä yhteydessä on otettu käyttöön ympäristöystävällisiä käytäntöjä kaikilla tutkimusalueilla, 

mukaan lukien analyyttinen kemia.15 

 

Viime vuosina on tehty monia tutkimuksia, joissa on arvioitu biogeenisten amiinien syntymiseen 

vaikuttavia tekijöitä viineissä.16 Siitä huolimatta BA:ien alkuperää tai muodostumista edistäviä 

olosuhteita viineissä ei kuitenkaan vielä ymmärretä täysin.17 Biogeenisten amiinien 

määrittäminen on edelleen haastavaa johtuen fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien vaihtelusta 

ja näytteessä olevien muiden yhdisteiden mahdollisista matriisivaikutuksista.15 

Elintarvikenäytteiden, erityisesti viinien, BA-analyysi vaatii jonkin puhdistusmenetelmän 

selektiivisyyden ja herkkyyden parantamiseksi, koska viinimatriisi on suhteellisen 

monimutkainen ja BA-pitoisuudet ovat tyypillisesti erittäin matalia. Lisäksi puhdistus vähentää 

matriisivaikutusta.10 Derivatisointia tarvitaan usein analyysin toteuttamiseksi, vaikka se voi 

aiheuttaa analyyttien vähenemistä ja epäpuhtauksien lisääntymistä. Lisähaasteena on tarve, että 

derivatisointiprosessin on oltava vihreää, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.15 Siksi on 

edelleen relevanttia kehittää sopivia derivatisointimenetelmiä, jotka mahdollistavat 

kromatografisen erotuksen riittävällä selektiivisyydellä ja tarkkuudella.18 

 

Maisterintutkielmassa käsitellään seuraavilla määritysmenetelmillä tehtyjä sovelluksia: korkean 

erotuskyvyn nestekromatografia, erittäin korkean erotuskyvyn nestekromatografia, korkean 

lämpötilan nestekromatografia, nanonestekromatografia, misellaarinen nestekromatografia, 

kapillaarielektroforeesi, mikrosirukapillaarielektroforeesi, kaasukromatografia, immunomääritys, 

sensori, kolorimetrinen menetelmä, ohutkerroskromatografia ja ionikromatografia. Koska HPLC-

sovelluksia oli runsaasti, niin näitä on käsitelty lisäksi omin alaotsikoin: optimointi kokeellisella 

mallilla, menetelmät ilman esikäsittelyä, puhdistus- ja uuttomenetelmät, derivatisointi, ydin-

kuori-kolonni ja BA- ja AH-määritys samanaikaisesti. 

 

Tutkimusprojektiin Alkoholintarkastuslaboratoriossa kuului kaksi kokeellista osaa: biogeenisten 

amiinien määritysmenetelmä viineistä HPLC-DAD:lla, ja histamiinipitoisuuden määrittäminen 

viineistä kompetitiivisella ELISA-menetelmällä ja menetelmän validointi. Ensimmäisessä osassa 

oli tavoitteena saada toimiva ja validoitu BA-määritysmenetelmä viineistä kuudelle amiinille 

(histamiini, tyramiini, putreskiini, kadaveriini, fenyylietyyliamiini ja isoamyyliamiini). 
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Menetelmä ei ollut tarpeeksi luotettava, joten päätettiin kehittää ja validoida menetelmä 

kompetitiivisella entsyymivälitteisellä immunosorbenttimäärityksellä histamiinin määrittämiseksi 

viineistä. Validoinnissa määritettäviä parametreja olivat spesifisyys/selektiivisyys, saanto, 

toistettavuus, systemaattinen virhe, satunnaisvirheen arviointi, mittausepävarmuus ja laajennettu 

mittausepävarmuus sekä havaitsemis- ja määritysraja. 

 

Määritysmenetelmälle toteutettu validointi on tärkeää menetelmän käyttökelpoisuuden ja 

luotettavuuden kannalta. On olennaista, että voidaan vertailla keskenään eri tutkimuksista saatuja 

validointituloksia. Kaikissa tutkimuksissa validointia ei kuitenkaan ole tehty, joten olisikin 

suotavaa, että validointi tulisi pakolliseksi. 

 

2. KIRJALLINEN OSA 

2.1 BIOGEENISET AMIINIT 

2.1.1 Yleisesti 

Biogeeniset amiinit ovat pienimolekyylipainoisia orgaanisia emäksiä, joihin kuuluvat alifaattiset, 

mono-, di- ja polyamiinit, katekoliamiinit sekä indolyyli- ja imidatsolyyliamiinit.5 BA:t 

syntetisoidaan tavallisesti elintarvikkeissa dekarboksyloimalla aminohappoja. Kun tämä prosessi 

suoritetaan elävien organismien mikrobitoiminnolla, ne nimetään biogeenisiksi amiineiksi.19 

Yleisimmin viineissä esiintyvät BA:t ja niiden metaboliset aminohappo-esiasteet, joilla on 

haitallisia vaikutuksia ihmisen terveyteen ovat histamiini (johdettu histidiinistä), tyramiini 

(tyrosiinista), putreskiini (johdettu arginiinista ja ornitiinistä), kadaveriini (lysiinistä), 

fenyylietyyliamiini (fenyylialaniinista), agmatiini (arginiinista), tryptamiini (tryptofaanista) sekä 

spermidiini ja spermiini, joiden esiaste on putreskiini, joka on diamiini.17 Muita amiineja, joilla ei 

ole kielteisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen, mutta jotka saattavat toimia synergisesti 

biogeenisten amiinien kanssa, ovat alifaattiset haihtuvat amiinit: etyyliamiini, metyyliamiini, 

isoamyyliamiini ja etanoliamiini. Niitä määritetään viineistä aistinvaraisten ominaisuuksien 

muutoksen selvittämiseksi.17 Myös putreskiini ja kadaveriini voivat lisätä histamiinin ja 

tyramiinin potentiaalista myrkyllisyyttä, sillä ne lisäävät niiden negatiivisia vaikutuksia 

häiritsemällä entsyymejä, jotka metabolisoivat niitä.20 Lisäksi tyramiini voi toimia histamiini-

toksisuuden voimistavana tekijänä.21 
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Biogeenisia amiineja on yleisesti kasveissa ja eläimissä, joissa niillä on tärkeä metabolinen ja 

fysiologinen rooli, kuten kasvun säätely (putreskiini, spermidiini, spermiini), verenpaineen 

hallinta (indoliamiinit ja histamiini) ja hermosolujen välitys (katekoliamiinit ja serotoniini).22 

Ihmisen aineenvaihdunnassa ne vaikuttavat myös merkittävissä prosesseissa kuten DNA-, RNA- 

ja proteiinisynteesissä sekä kehon lämpötilan säätelyssä.23 Pienet pitoisuudet siis edistävät 

luonnollista fysiologista toimintaa.4 Biogeenisia amiineja voi muodostua ja hajota normaalin 

metabolisen aktiivisuuden seurauksena eläimissä, kasveissa ja mikro-organismeissa.11 

Tavallisissa olosuhteissa BA:t neutraloidaan erityisten entsyymien vaikutuksesta esimerkiksi 

diamiinioksidaasi metaboloi histamiinin ja monoamiinioksidaasi tyramiinin. Jotkut 

farmakologiset aineet (DAO- ja MAO-estäjät) tai hajoavat elintarvikkeet, joissa on runsaasti 

kadaveriinia ja putreskiiniä, voivat kuitenkin häiritä tätä mekanismia.24 

 

Kaikenlaiset viinit voivat sisältää biogeenisia amiineja, mutta tyypillisesti niitä on punaviinissä 

enemmän kuin muissa viineissä (valko-, rosee-, riisi- ja portviini).25 Aminohappokoostumuksella 

on suuri merkitys viinintuotannossa, koska aminohapot toimivat hiivan typpilähteenä käymisen 

aikana.12 Typen kokonaispainosta rypälemehussa ja viinissä on eniten aminohappoja.26 AH-

kokonaismäärä on useita kymmeniä kertoja korkeampi kuin viinissä oleva BA-kokonaismäärä.12 

Punaviinien keskimääräinen typpipitoisuus on melkein kaksi kertaa korkeampi kuin valkoviinien. 

Tämä johtuu viininvalmistustekniikoista, mukaan lukien korkean lämpötilan maserointi, joka saa 

typpipitoiset aineet liukenemaan helpommin kuorista ja siemenistä sekä kuolleiden hiivasolujen 

autolyysistä.26 Punaviinien suurempi BA-pitoisuus valkoviineihin verrattuna johtuu myös niiden 

matalammasta happamuudesta (korkeampi pH) ja malolaktisesta käymisestä, joka on 

harvinaisempaa valkoviineillä.4,12 Liialliset amiinipitoisuudet voivat lisäksi vaikuttaa 

negatiivisesti aromiin.12,27 

 

2.1.2 Terveysvaikutus 

Koska biogeenisten amiinien muodostuminen ja metabolia tapahtuvat suureksi osaksi elävissä 

organismeissa, niitä on läsnä myös erilaisissa elintarvikkeissa, pääasiassa mikrobisen 

aminohappodekarboksylaation seurauksena. Proteolyyttiset prosessit tapahtuvat yleensä 

runsasproteiinipitoisten elintarvikkeiden (esim. kala, liha, maitotuotteet) valmistuksen, 
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kypsyttämisen ja varastoinnin aikana.5 Biogeenisia amiineja esiintyy usein käymistä vaativissa 

elintarvikkeissa ja juomissa.16,28 Koska alkoholi lisää limakalvon läpäisevyyttä, BA:t voivat 

siirtyä alkoholijuomista verenkiertoon metaboloitumatta.1 Alkoholi voi myös lisätä BA:en 

myrkyllisiä vaikutuksia, estämällä organismin detoksifikaatiomekanismeja toimimasta 

kunnolla.21,29 Alhaisia biogeenisten amiinien pitoisuuksia ravinnossa ei pidetä vakavana riskinä. 

Jos kuitenkin nautittu määrä on tarpeeksi suuri tai amiinikatabolian tavanomaiset reitit ovat 

estettyjä, voi ilmetä erilaisia fysiologisia seurauksia, kuten matalaa verenpainetta (histamiinista, 

putreskiinista ja kadaveriinista johtuen) tai korkeaa verenpainetta (tyramiinista johtuen), 

pahoinvointia, päänsärkyä, ihottumaa, huimausta, sydämentykytystä, oksentelua, ripulia ja 

munuaisten vajaatoimintaa, tai jopa aivojen sisäistä verenvuotoa, anafylaktisen sokin 

oireyhtymää ja kuolema erittäin vaikeissa tapauksissa.5,6 On osoitettu, että tryptamiini, tyramiini 

ja niiden esiasteaminohapot ovat osallisina erilaisissa sairauksissa kuten Parkinsonin tauti, pakko-

oireiset häiriöt tai skitsofrenia.5 1,2-diaminopropaanin kaltaiset diamiinit eivät aiheuta suoria 

haitallisia terveysvaikutuksia; niiden on kuitenkin todettu olevan vastuussa syöpää mahdollisesti 

aiheuttavien nitrosoamiinien tuottamisesta.30 Todisteita on myös kohonneiden polyamiinitasojen 

ja syövän yhteydestä.31 

 

Useimmat amiineista johtuvat ruokamyrkytykset liittyvät histamiiniin, joka on tutkituin 

biogeeninen amiini. Lisäksi histamiinia ja muita BA:ja pidetään tärkeimpinä syinä viini-

intoleranssiin.21 Henkilöillä, joilla on vähentynyt tai puuttuva DAO- tai MAO-aktiivisuus, 

histamiinia ja tyramiinia sisältävien elintarvikkeiden nauttiminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. 

Valittu hoito niille, joilla on histamiini- tai tyramiini-intoleranssi, ja krooninen päänsärky, on 

histamiiniton ja tyramiiniton ruokavalio.32 Vaikka viinin kohtalainen nauttiminen ei aiheuta 

haittaa terveille ihmisille, BA-pitoisuudet elintarvikkeissa tai juomissa ovat terveysriski herkille 

ihmisille, varsinkin kun muut aineet voimistavat niiden vaikutusta.7 Alkoholin lisäksi 

asetaldehydi ja jotkut masennus- tai Parkinsonin taudin lääkkeet voivat häiritä amino-

oksidaasientsyymien toimintaa.4,22 Herkillä yksilöillä toksisten reaktioiden syntymisen riski 

liittyy koko aterian koostumukseen, ei pelkästään viinin kulutukseen.13 Bioaktiivisten amiinien 

toksikologisen merkityksen vuoksi tiettyjen elintarvikkeissa olevien bioaktiivisten amiinien 

analysointi on välttämätöntä mahdollisten terveysriskien arvioimiseksi.5 
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Toksikologisten vaikutusten lisäksi biogeeniset amiinit ovat yhteydessä elintarvikehygieniaan. 

Tiettyjen amiinien suuret määrät elintarvikkeissa saattavat olla seurausta huonolaatuisten raaka-

aineiden käytöstä, kontaminaatiosta tai soveltumattomista olosuhteista elintarvikkeiden käsittelyn 

ja varastoinnin aikana. Täten biogeenisten amiinien (ja vapaiden aminohappojen) määrittäminen 

tarjoaa arvokasta tietoa elintarviketeollisuudessa ravintoaineparametrina, tuoreudesta tai 

pilaantumisesta sekä hygienian laadusta.21 Pilaantuneissa elintarvikkeissa ja huonoissa 

hygieniaolosuhteissa valmistetuissa tuotteissa on korkeita pitoisuuksia amiineja, erityisesti 

histamiinia, tyramiinia, putreskiinia ja kadaveriinia.23 Putreskiini on liitetty rypäleen huonoihin 

hygieniaolosuhteisiin, vaikka on havaittu, että tätä amiinia voi esiintyä rypäleessä myös ilman 

ulkoista mikrobikontaminaatiota.33 BA-profiilia ja -pitoisuuksia ei määritetä ainoastaan niiden 

myrkyllisyyden vuoksi tai laadunvalvonnassa pilaantumisindikaattorina, vaan myös viinin laadun 

luokittelussa ja aitouden arvioimisessa.8,9 

 

2.1.3 Muodostuminen 

Viineistä on tunnistettu yli 25 erilaista amiinia. Biogeenisten amiinien alkuperää tai 

muodostumista edistäviä olosuhteita viineissä ei kuitenkaan vielä ymmärretä täysin. Biogeenisten 

amiinien esiintyvyys on liitetty rikkidioksidiin, malolaktiseen käymiseen, happamuusasteeseen 

(pH), esiasteaminohappoihin tai kokonaistyppipitoisuuteen. Jotkut tutkimukset viittaavat 

amiinipitoisuuden ja yhden tai useamman näiden tekijöiden riippuvuuteen. On kuitenkin useita 

tutkimuksia, joissa on päädytty selvästi erilaisiin johtopäätöksiin. Lisäksi ei ole yksimielisyyttä 

siitä, että mikro-organismit vastaisivat biogeenisten amiinien päätuotannosta 

viininvalmistusprosessin aikana.17 BA-koostumus ja -pitoisuus viinissä näyttää riippuvan myös 

viinintuotantoalueiden ilmastollisista ja geologisista tekijöistä sekä viininvalmistustavoista kuten 

käytetystä rypälelajikkeesta, maseroinnista, ikääntymisestä ja käymisprosessissa käytetyistä 

mikro-organismikannoista.21 

 

Elintarvikkeiden BA-arvojen nousu on merkittävää monesta näkökulmasta. Kun biogeeniset 

amiinit ovat muodostuneet, niitä on vaikea tuhota pastöroinnilla tai keittämällä. Tästä syystä on 

tärkeää valvoa viininvalmistusprosessia BA-pitoisuuden vähentämiseksi. Koska ne voivat 

aiheuttaa suoraa tai epäsuoraa toksisuutta pitoisuuksien ollessa korkeat, niin jotkut maat ovat 
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laatineet rajoituksia joko niiden saantipitoisuudesta tai enimmäisrajavaatimuksia erityyppisissä 

elintarvikkeissa. Viinissä biogeenisia amiineja voi olla jo valmiina rypäleen puristemehussa, 

muodostua hiivan vaikutuksesta alkoholikäymisen aikana ja/tai kehittyä malolaktiseen käymiseen 

osallistuvien bakteerien vaikutuksesta.11,12 Myös muut kontaminoituneet mikro-organismit voivat 

muodostaa BA:ja.34 Biogeenisia amiineja muodostuu pääasiassa seuraavien entsymaattisten 

reaktioiden avulla: dekarboksylointi, aldehydien ja ketonien transaminaatio, pelkistävä aminointi 

sekä tiettyjen esiasteaminoyhdisteiden hajoaminen.2,35 

 

Luonnollisesti viinirypäleissä esiintyy putreskiiniä, spermiiniä ja spermidiiniä, ja niiden 

ilmeneminen voi olla osoitus viinin maantieteellisestä alueesta tai rypälelajikkeesta. Rypäleistä on 

löydetty myös 2-aminoetanolia ja etyyliamiinia.8 Rypälemehun ja viinin käsittely hiivan 

mannoproteiineilla tai proteolyyttisillä entsyymeillä voivat lisätä biogeenisten amiinien synteesiä. 

Lisäksi viinirypäleen homeinfektioilla on merkittävä vaikutus rypälemehun BA-alkupitoisuuteen, 

eikä niiden määrää saada tehokkaasti alenemaan viinialalla käytössä olevilla puhdistusaineilla. 

Erilaisten kirkastusaineiden ja enologisten adjuvanttien kuten 

bentoniittipolyvinyylipolypyrrolidonin (engl. bentonite polyvinylpolypyrrolidone) 

normaalimääräinen käyttö viininvalmistuksessa voi vähentää BA-pitoisuutta, koska nämä 

yhdisteet pystyvät adsorboimaan joitakin niistä.13 

 

Alkoholikäymisestä vastaavat hiivat tuottavat joitain biogeenisiä amiineja, kuten putreskiinia, 

kadaveriinia ja fenyylietyyliamiinia7 Erilaiset mikro-organismit – esimerkiksi Bacillus-, 

Pseudomonas-, Escherichia-, Enterobacter-, Salmonella-, Shigella-, Staphylococcus-, 

Streptococcus-, Lactobacillus-, Enterococcus-, Lactococcus- ja Leuconostoc-lajit – voivat tuottaa 

amiineja aminohappodekarboksylaasijärjestelmiensä vaikutuksesta. Laktobasillit ovat erittäin 

aktiivisia histamiinin, tyramiinin ja putreskiinin tuotannossa. Enterokokit ovat tunnettuja 

tyramiinin muodostajia, ja enterobakteerit voivat aiheuttaa kadaveriinin ja putreskiinin kertymistä 

jopa pienillä biomassatiheyksillä.1 Putreskiinin läsnäolo on liitetty malolaktiseen käymiseen ja 

erityisesti Oenococcus oeni -kantojen aktiivisuuteen, vaikka on osoitettu, että Lactobacillus 

hilgardii ja Lactobacillus plantarum pystyvät tuottamaan putreskiinia alkoholikäymisessä 

käyttämällä viinin hiivakantojen autolyysistä peräisin olevia substraatteja.13 Viinin pääasiallinen 

BA-muodostuminen on pitkään yhdistetty ei-oenokokkikantoihin (engl. non-oenococcal strains), 
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kuten pilaantumista ilmaiseviin Pediococcus- ja Lactobacillus-kantoihin, joiden läsnäolo liittyy 

korkean pH-arvon viiniolosuhteisiin.7 

 

Malolaktinen käyminen on toissijainen käymisprosessi, joka tapahtuu yleensä alkoholikäymisen 

aikana tai sen jälkeen.36 MLK:n aikana maitohappobakteerit muuttavat L-omenahapon L-

maitohapoksi pääasiassa malaattidekarboksylaasin (malolaktinen entsyymi) välityksellä ja tämä 

biotransformaatio johtaa happamuuden vähenemiseen, parantaa aistinvaraisia ominaisuuksia ja 

lisää mikrobiologista stabiilisuutta. Tästä syystä MLK:stä voidaan pitää kriittisenä 

viininvalmistusvaiheena punaviinien tuotannossa. Valitettavasti juuri tämän käymisen aikana 

syntyy suuri määrä biogeenisiä amiineja.7,36 Vain ne maitohappobakteerikannat, joilla on 

spesifisiä aineenvaihduntareittejä, muuttavat esiasteiden aminohapot biogeenisiksi amiineiksi. 

Viinin MLK alkaa yleensä spontaanisti, kun viinissä alunperin oleva MHB-populaatio saavuttaa 

riittävän tason. Kun viinin olosuhteet ovat suotuisat BA:ja tuottavan MHB:n kehittymiselle, 

spontaani MLK voi johtaa merkittävien BA-määrien kertymiseen.7 Lisäksi muut olosuhteet 

voivat lisätä biogeenisten amiinien pitoisuutta ja siksi ne on pidettävä hallinnassa: huono 

hygienia käymisjakson aikana, pitkä kontakti viinin ja sakan välillä sekä korkea lämpötila.24 BA-

arvot voivat nousta edistyvän käymisprosessin (engl. progressive fermentation process) takia, 

esimerkiksi kohotetun varastointilämpötilan ja pH:n vaikutuksesta sekä hapen läsnäollessa. 

Toisaalta kohonneet rikkidioksidi- ja natriumkloridipitoisuudet lyhentävät käymisprosessia ja 

vähentävät BA-pitoisuuksia viineissä.8 

 

Tärkeimmät ympäristötekijät, jotka vaikuttavat viinin mikrobiaktiivisuuteen, ovat lämpötila, 

suolapitoisuus ja pH. Parametri, joka korreloi merkittävästi putreskiinin, kadaveriinin ja 

tyramiinin läsnäoloon viinissä, on pH. BA:ien muotoutuminen vaikuttaa viinissä osallistuvien 

bakteerilajien kasvunopeuteen ja siten niiden malolaktiseen aktiivisuuteen. Matala pH (alle 3,3) 

voi vaikeuttaa malolaktista käymistä, mutta korkea pH voi lisätä viinin alttiutta pilaantumiselle 

mikrobien toimesta. Kriittiseksi pH:n raja-arvoksi on asetettu väli 3,5-3,6, jonka yläpuolella on 

vaikeampaa hallita mikro-organismipopulaatiota, ja BA-yhdisteiden tuotannosta voi aiheutua 

ongelmia. Lisäksi malolaktisen käymisen aikana käytetty säiliötyyppi (ruostumaton teräs tai 

tammitynnyri) näyttää vaikuttavan viinien BA-pitoisuuteen, mikä viittaa siihen, että puun 
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komponentit, pääasiassa fenoliyhdisteet, voivat lisätä BA-yhdisteiden tuotantoa 

maitohappobakteerien avulla.37 

 

2.1.4 Rajoitukset 

Vaikka biogeenisten amiinien toksikologinen merkitys on pienempi verrattuna muihin 

elintarvikkeisiin liittyviin myrkyllisiin aineisiin, kuten mykotoksiinit tai nitrosoamiinit, niiden 

läsnäolo elintarvikkeissa on edelleen kansanterveysongelma tunnettujen fysiologisten vaikutusten 

vuoksi.38 Myrkytykseen johtavia BA-kynnysarvoja ei ole helppo määrittää, koska yksilöt 

reagoivat biogeenisiin amiineihin eri tavalla ja muiden BA:ien läsnäolo vaikuttaa yhden BA:n 

toksisuuteen.10 Viininäytteet, joissa on korkea BA-pitoisuustaso (tyypillisesti useita kymmeniä ja 

satoja mg/kg), voivat aiheuttaa terveysongelmia.39 Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto 

(engl. European Food Safety Authority) vahvisti histamiinin ja tyramiinin myrkyllisimmiksi 

amiineiksi ja erityisen merkityksellisiksi elintarviketurvallisuuden kannalta.18,29 Alkoholijuomissa 

myrkyllinen pitoisuus on määritetty alkavaksi histamiinilla 8-20 mg/l ja tyramiinilla 25-40 mg/l 

välillä sekä fenyylietyyliamiinilla se alkaa jo pitoisuudessa 3 mg/l.40,41 Herkille yksilöille 

histamiini-intoleranssin aiheutti 4 mg histamiinin saanti 0,2 l kuohuviinistä, joka sisälsi 

histamiinia 20 mg/l.21 6–8 mg tyramiinia voi aiheuttaa verenpaineen kohoamista ja pahoinvointia, 

ja yli 25 mg on todettu aiheuttavan hypertensiivistä kriisiä (verenpainekriisiä).30 Kun käytetään 

klassista MAOI:ta (irreversiibeli ja epäselektiivinen, kuten tranyylisypromiini), vakavaan 

reaktioon (päänsärky ja aivoverenvuoto) tarvitaan noin 10–25 mg tyramiinia per ateria ja 6 mg 

lievään reaktioon.21 Ihmisen annos-vastetietoja ei ole saatavilla putreskiinista ja kadaveriinista, ja 

vain rajallinen määrä eläinkokeita on julkaistu. Tutkimuksessa Wistar-rotilla putreskiini ja 

kadaveriini osoittivat myrkyllisyyttä suun kautta otettuina suurina annoksina (180 mg/kg 

ruumiinpaino/päivä).21 

 

Kansainvälinen viinijärjestö (ransk. L'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) ei ole 

vahvistanut BA-pitoisuuksille laillisia rajoituksia, mutta joillakin Euroopan mailla on ollut 

suositeltu histamiinin maksimipitoisuus.42 Sveitsi ja Itävalta ovat määrittäneet raja-arvoksi 10 

mg/l ja vielä alhaisempia raja-arvoja on suositeltu Saksassa (2 mg/l), Hollannissa (3 mg/l), 

Suomessa (5 mg/l), Belgiassa (5-6 mg/l) ja Ranskassa (8 mg/l).12,42,43 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Englannin_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ranskan_kieli
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2.1.5 Pitoisuudet viineissä 

BA-pitoisuuksien seuranta on ratkaiseva askel terveysriskien vähentämisessä ja 

hygieniaongelmien estämisessä. Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto on raportoinut puna- ja 

valkoviinien histamiini-, tyramiini-, putreskiini-, kadaveriini- ja fenyylietyyliamiinipitoisuuksista. 

Havaittiin laaja vaihteluväli havaitsemattomasta aina 55 mg/kg saakka. Muut ovat raportoineen 

arvoja jopa 130 mg/l asti, joten BA-pitoisuuksia omaavien viinien tuotanto on maailmanlaajuinen 

huolenaihe. Eurooppalainen BiamFood-projekti viittaa tähän asiaan: "Biogeenisten amiinien 

hallinta elintarvikkeissa vähentää merkittävästi kuluttajien terveysriskiä ja lisää siten paikallisen 

teollisuuden kilpailukykyä".2 Vuonna 2011 OIV hyväksyi päätöslauselman (OIV-CST 369-2011) 

hyvän viininviljelykäytännön ohjeista, jotta minimoitaisiin biogeenisten amiinien esiintyminen 

viinipohjaisissa tuotteissa. Eräässä tutkimuksessa4 (2019) verrattiin saatuja pitoisuuksia 

vanhemmassa tutkimuksessa (2005) oleviin, ja havaittiin että histamiinipitoisuudet ovat edelleen 

ongelma punaviinissä. Joten OIV:n päätöslauselmaa ei ole pantu täytäntöön asianmukaisesti tai 

toteutettavat toimet eivät ole riittävän tehokkaita vähentämään BA-pitoisuutta punaviinissä.4 

Monet viinintuojat Euroopan unionissa vaativat biogeenisten amiinien analyysiä vaikka asetuksia 

ei olisikaan.2,13 

 

Viineissä olevien BA-tasojen alentamiseksi on tarpeen tunnistaa pääasialliset BA-muodostumisen 

lähteet tai vaiheet viinin valmistuksen aikana. BA-dynamiikan määrityksen avulla on mahdollista 

suorittaa korjaavia toimia biogeenisten amiinien läsnäolon vähentämiseksi tai estämiseksi 

kehittämällä tai muokkaamalla joitain enologisia ja/tai teknisiä käytäntöjä. Rypäleiden ja kunkin 

viinin valmistusvaiheen (AK, MLK ja viini) vaikutuksen arvioimiseksi BA:n muodostumiseen on 

määritettävä vapaiden esiasteaminohappojen ja BA:ien pitoisuudet koko viininvalmistusprosessin 

ajalta.14 

 

Useita fyysisiä menetelmiä on käytetty BA-pitoisuuksien vähentämiseksi elintarvikkeissa: 

kylmäkäsittely, hydrostaattinen paine, säteilytys mikrobiaktiivisuuden estämiseksi ja 

tuottajakantasolujen tuhoaminen. Mikrobien kasvu on kuitenkin välttämätöntä käymistä 

vaativissa elintarvikkeissa ja nämä fyysiset tekniikat voivat vaikuttaa lopputuotteen makuun ja 

laatuun. Toinen lähestymistapa biogeenisten amiinien vähentämiseksi on proteiinikatabolian 
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säätäminen hyödyntämällä spesifistä aloitusviljelmää, jolla on alhainen dekarboksylaasi- ja 

merkittävä amiinioksidaasiaktiivisuus. Lisäksi alkuperäiseen mikroflooraan puuttuminen voi 

auttaa vähentämään BA-tuottajakantojen esiintymistä.44 

 

Koska on saatavilla luotettavaa farmakologista tietoa kriittisistä amiinipitoisuuksista viineissä, 

BA-pitoisuuden pakollinen merkintä elintarvikkeissa olisi hyödyllistä viini-intoleranssista 

kärsiville kuluttajille. Tutkimuksista45 on käynyt ilmi, että lähes BA-vapaa viinien tuotanto on 

teknisesti mahdollista.45 On myös suositeltu, että tulevaisuudessa perustettaisiin 

sääntelyjärjestelmä (kuten sulfiittien tapauksessa), jotta viinietiketistä voidaan lukea BA-

pitoisuudet, tai mikä vielä parempaa, täsmennetään niiden puuttuminen (esim. histamiini- ja/tai 

tyramiinivapaa) kahden tavoitteen saavuttamiseksi: (1) välttämään epämiellyttäviä vaikutuksia ja 

lisäämään kuluttajien tietoisuutta sekä (2) jos BA-pitoisuus on alle myrkyllisyysrajan, näiden 

viinien kulutus voitaisiin sallia herkille kuluttajille sen sijaan, että se olisi etukäteen kielletty.13 

 

2.2 ANALYYSITEKNIIKAT 

Viime vuosina on tehty monia tutkimuksia, joissa on arvioitu biogeenisten amiinien syntymiseen 

vaikuttavia tekijöitä viineissä. Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana on kehitetty monia 

menetelmiä BA:ja tuottavien bakteerien havaitsemiseksi. Useat havaitsemismenetelmät ovat 

perustuneet pH-arvon nousuun erilaisissa kasvualustoissa BA:en muodostuessa.16 Analyyttinen 

yhteisö on tällä hetkellä keskittynyt vaarallisten kemikaalien ja liuottimien käytön lopettamiseen 

tai ainakin vähentämiseen menetelmissään. Tässä yhteydessä on otettu käyttöön vihreitä, 

ympäristöystävällisiä tai puhtaita käytäntöjä kaikilla tutkimusalueilla, mukaan lukien 

analyyttinen kemia.15 

 

Biogeenisten amiinien kvalitatiivista ja kvantitatiivista määrittämistä varten on kehitetty useita 

analyyttisiä menetelmiä, joista yleisimmin käytettyjä ovat korkean erotuskyvyn 

nestekromatografia, kapillaarielektroforeesi ja kaasukromatografia. Näissä menetelmissä on 

käytetty pääasiassa spektrofotometrista tai fluorometrista detektointia ja/tai massaspektrometria. 

Immunomääritys, entsymaattinen ja polymeraasiketjureaktio ovat analyyttisiä menetelmiä, jotka 

ovat nopeita, yksinkertaisia ja pienoiskokoisia (ei vaadi suuria laitteistoja).46 Viineistä on 
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määritetty spesifisesti biogeenista amiinia ELISA:lla.16 Muita kehiteltyjä menetelmiä ovat 

entsymaattinen testi (engl. enzymatic test) histamiinin määritykseen viineistä ja biosensori 

keinotekoisella neuroverkolla (engl. biosensor array using an artificial neural network) 

histamiinin, tyramiinin ja putreskiinin määritykseen elintarvikenäytteistä.46 Suoraa havaitsemista 

varten on käytetty myös ohutkerroskromatografiaa ja levyn määritystä (engl. plate determination) 

erityisesti tyramiinin ja histamiinin osalta.16 Monimonistus-PCR (engl. multiplex-PCR) 

menetelmällä on määritetty elintarvikkeista maitohappobakteeria, joka tuottaa histamiinia, 

tyramiinia ja putreskiinia. Näillä nopeilla menetelmillä ei kuitenkaan voi määrittää lukuisia 

biogeenisia amiineja samalla kertaa ja havaitsemisrajat eivät ole niin alhaisia kuin HPLC:llä tai 

CE:llä, joita tarvitaan edelleen analyyttisiin tarkoituksiin.46 

 

2.2.1 Korkean erotuskyvyn nestekromatografia 

Biogeenisten amiinien kvantifiointi HPLC:llä viinistä voi olla ongelmallista, koska 

samanaikaisesti on läsnä erilaisia BA:ja, jotka on erotettava erillistä analyysia varten ja niitä on 

läsnä pieninä määrinä. Lisäksi suurimmalla osalla BA:ja ei ole hyviä spektroskooppisia 

ominaisuuksia havaittavaksi tavallisilla nestekromatografin UV- ja F-detektoreilla, ja siksi 

tarvitaan derivatisointivaihe.4 Amiinit derivatisoidaan ei-polaaristen yhdisteiden 

muodostamiseksi, koska erittäin polaariset amiinit pyrkivät 'tarttumaan' kolonniin ja aiheuttavat 

'muistivaikutuksia'.47 Derivatisaatio lisää BA:ien kromatografista suorituskykyä lisäämällä niiden 

hydrofobisuutta. Siitä huolimatta BA:n derivatisoituminen viinissä tapahtuu matriisissa, joka 

sisältää erilaisia häiritseviä aineita kuten aminohappoja, fenoleja ja alkoholeja, jotka voivat 

kuluttaa derivatisointireagenssia. Viini-, omena- ja maitohappo voivat muuttaa derivatisaatio-

olosuhteita, mikä voi johtaa merkittävään pH:n laskuun (verrattuna puhtaisiin standardeihin) ja 

estää BA-johdannaisten kvantitatiivista muodostumista.4 Tästä huolimatta HPLC on tekniikka, 

jota käytetään useimmiten BA-määrityksessä sen herkkyyden ja selektiivisyyden vuoksi. Viime 

vuosina HPLC-kolonnitekniikkaa on parannettu, joka on tarjonnut lähekkäin eluoituvien 

yhdisteiden tarkemman erotuskyvyn, paremman analyyttiherkkyyden ja lyhyemmät analyysiajat. 

Erityisesti ydin-kuori-teknologia -kolonni (engl. core-shell technology column), joka käsittää 

lähes tasakokoisen 1,9 μm:n kiinteän piidioksidin ytimen ja 0,35 μm:n huokoisen 
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piidioksidikuoren, tarjoaa nopeamman analyysin käyttämällä lyhyempää kolonnia tinkimättä 

resoluutiosta.16 

 

HPLC:tä on käytetty BA-analyysissä sen suuren monipuolisuuden vuoksi ja siksi se on virallinen 

tekniikka AOAC:n (engl. Association of Official Analytical Chemists) mukaan histamiinin 

analysointiin elintarvikkeissa.21 HPLC on myös OIV:n vertailumenetelmänä biogeenisten 

amiinien määrittämiseksi viineistä.48 Sitä pidetään luotettavana menetelmänä johtuen sen 

käyttömukavuudesta, sovellettavuudesta sekä korkeasta resoluutiosta ja herkkyydestä, erityisesti 

yhdistettynä fluoresenssidetektoriin.9,49 Tästä huolimatta HPLC-analyysi vaatii kalliita laitteita, 

koulutettua henkilöstöä ja on aikaa vievä. Viiniala hyötyisi vaihtoehtoisen menetelmän 

kehittämisestä BA:en määrittämiseksi. Menetelmän pitäisi olla suuritehoinen, edullinen ja 

yksinkertainen.48 

 

2.2.2 Erittäin korkean erotuskyvyn nestekromatografia 

Vuodesta 2009 lähtien erittäin korkean erotuskyvyn nestekromatografiaa on sovellettu BA:ien 

erottamiseen, koska etuina ovat lyhyempi analyysiaika, parempi resoluutio ja pienempi 

liuotinkulutus kuin perinteisillä HPLC-menetelmillä.10 UHPLC:ssä käytetään kolonneja, joiden 

hiukkaskoko on pienempi (alle 2 μm) ja paineet suuremmat (jopa 600 bar), jolloin saavutetaan 

parempi erotuskyky ja lyhyempi analyysiaika.19 Lisäksi UHPLC sieppaa detektorisignaalit 

suurilla tiedonsiirtonopeuksilla nopeasti eluoituville piikeille.3 Tämän laitteen haittana on 

kohtuuttomat kustannukset keskitasoiselle laboratoriolle ja vaikea siirtyminen tunnetuista 

menettelyistä.9 

 

2.2.3 Kapillaarielektroforeesi 

Kapillaarielektroforeesi on houkutteleva menetelmä biogeenisten amiinien analysointiin, koska se 

on nopea ja voidaan pienentää pienikokoiseksi mikrotestausjärjestelmäksi.32 CE:llä saavutetaan 

korkea erotuskyky ja vahva erotustehokkuus.50 CE on myös merkittävä määritystekniikka, koska 

siihen voidaan liittää laajasta valikoimasta detektoreita kuten UV-, MS-, johtokyky-, 

pulssiamperometrinen- ja kemiluminesenssidetektori.11 CE-menetelmien suurimpia esteitä 
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pienimääräisten analyyttien pitoisuuksien analysoimisessa ovat olleet heikot herkkyys- ja 

havaitsemisrajat. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on edistytty huomattavasti, koska on kehitetty 

innovatiivisia derivatisointimenetelmiä ja näytteen online-esikonsentrointimenetelmiä 

herkkyysvaatimusten täyttämiseksi.51 Koska monissa tapauksissa analyyttien huono vaste 

käytettyyn detektoriin on estänyt jossain määrin CE:n laajaa soveltamista, on tämän 

kumoamiseksi käytetty kovalenttista merkintää kromoforilla tai fluoroforilla. Tämä on johtanut 

huomattavaan parannukseen havaitsemisherkkyydessä ja -rajassa, kun on käytetty UV-VIS- ja 

LIF-detektoria CE:n kanssa. Verrattuna UV-VIS-absorptioon, LIF-detektio on tuottanut 

alhaisemmat havaintorajat (vähintään 2-3 suuruusluokkaa) ja siksi CE-LIF:n odotetaan olevan 

käytetyin analyysimenetelmä matalan pitoisuuden BA-havaitsemiseen.50 

 

2.2.4 Muista määritysmenetelmistä 

Monet derivatisointiprosessit vähentävät polaarisuutta ja reaktiivisuutta sekä lisäävät 

amiiniyhdisteiden haihtuvuutta, mikä tekee GC-analyysistä käyttökelpoisen vaihtoehdon.35 

Ionikromatografiaa ei ole laajalti raportoitu tekniikaksi, jota käytetään biogeenisten amiinien 

määrittämiseen. Tämä johtuu ainakin osittain protonoitujen amiinien ja tyypillisten 

kationinvaihtoon liittyvien kiinteiden faasien välisistä voimakkaista hydrofobisista 

vuorovaikutuksista, jotka johtavat pitkiin retentioaikoihin ja puutteellisiin piikkien muotoihin. 

Lisäksi amiinien erottamiseen tarvittavat eluentit eivät useinkaan ole yhteensopivia 

johtokykydetektorin kanssa, joka muutoin voi tarjota yhden yksinkertaisimmista 

lähestymistavoista joidenkin tärkeimpien biogeenisten amiinien havaitsemiseksi. Heikon 

karboksyylihappofunktionaalisen kationinvaihtokolonnin kehittäminen, joka vähensi 

hydrofobisten analyyttien hydrofobisia vuorovaikutuksia, mahdollisti johtokykydetektorin käytön 

ja sitä on sovellettu biogeenisten amiinien määritykseen kalasta ja lihasta.22 

 

Kromatografiset menetelmät kärsivät kalliista, aikaa vievistä menettelyistä, eivätkä ne sovellu 

paikan päällä tapahtuvaan havaitsemiseen. Aikarajoituksen voittamiseksi on kehitetty erilaisia 

kromi- tai fluorogeenisiä kemosensoreita kuten esimerkiksi pyryliumyhdisteet, 

kumariinijohdannaiset ja fluoresoivat anturit biogeenisten amiinien nopeaan havaitsemiseen. On 

siis toivottavaa kehittää universaali, nopea ja suora menetelmä biogeenisten amiinien ”paikalla” 
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havaitsemiseksi.47 Muita ei-kromatografisia vaihtoehtoja BA-määritykseen ovat biosensorit, 

virtausinjektioanalyysi ja ELISA.25 Sähkökemialliset biosensorit BA:en määrittämiseksi ovat 

herättäneet paljon huomiota niiden yksinkertaisuuden, toistettavuuden, alhaisen hinnan, lyhyen 

analyysiajan ja matalan havaitsemisrajan vuoksi; lisäksi ne voisivat tarjota menetelmän BA-

määritykseen, joka on hyödyllinen elintarvike- ja juomateollisuuden kenttäanalyyseissä. 

Biosensorit perustuvat pääasiassa amiinioksidaasin, diamiinioksidaasin tai monoamiinioksidaasin 

katalyyttisiin kykyihin, ja niitä on käytetty BA-arvojen määrittämiseen elintarvikenäytteissä 

pääasiassa meren antimista tai juustosta.24 Nämä ei-kromatografiset menetelmät ovat siis 

nopeampia, mutta vaativat näytteen esikäsittelyä matriisihäiriöiden vähentämiseksi. Lisäksi 

tarvitaan erikoistunutta henkilöstöä ja käyttö on hankalaa esimerkiksi viinikellarissa, jossa 

tarvitaan nopeaa ja mahdollisimman yksinkertaista menetelmää.25 

 

2.2.5 Detektorit 

Detektoreista eniten BA-määritykseen on käytetty F- ja UV-VIS-detektiota sekä satunnaisesti 

myös MS:a. Fluoresenssidetektorin herkkyys on korkeampi kuin UV-VIS-detektorilla ja se on 

hyvin selektiivinen.29 BA-analyysissä on käytetty MS-detektoria suuren herkkyyden ja 

selektiivisyyden vuoksi, mutta MS:lla on taipumusta voimakkaaseen signaalin vaimennukseen, 

joka johtuu ei-toivotuista yhdisteistä, jotka eluoituvat yhdessä kromatografisessa erotuksessa ja 

muuttavat ionisaatioprosessia.  Tämä voidaan korjata käyttämällä 13C-leimattuja sisäisiä 

standardeja kullekin yhdisteelle. MS-detektoreiden korkeiden kustannusten lisäksi UV-

detektoreihin verrattuna 13C-leimattujen sisäisten standardien tarve lisää edelleen 

analyysikustannuksia.4 Lisäksi MS-instrumentteja ei ole saatavana kaikissa laboratorioissa.52 

 

Toisaalta verrattuna UV- ja F-detektoreihin, massaspektrometrillä ei ole pelkästään huomattavaa 

herkkyyttä, vaan se tarjoaa olennaista rakennetietoa derivatisoiduista amiineista, mikä on tarpeen 

näytteessä amiinien kanssa eluoituvien piikkien identifioimisessa.10 MS-tekniikoita käyttämällä 

voidaan välttää derivatisoimisen käyttö, mikä vähentää merkittävästi virhelähteitä ja näytteen 

esikäsittelyaikaa.52 Vaikka MS-detektori on riittävä derivatisoimattomien amiinien suoraan 

detektointiin, massaspektrometrin herkkyys derivatisoidulle amiinille on korkeampi kuin 

derivatisoimattomille amiinille.10 
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2.2.6 Matriisiefekti 

Biogeenisten amiinien määrittäminen on edelleen haastavaa johtuen fysikaalis-kemiallisten 

ominaisuuksien vaihtelusta ja näytteessä olevien muiden yhdisteiden mahdollisista 

matriisivaikutuksista.15 Matriisiefektissä rinnakkain eluoituvat yhdisteet aiheuttavat signaalin 

vaimenemista tai kohentumista, mikä antaa epäluotettavan analyysituloksen.53 Amiinit 

absorboivat pienillä aallonpituuksilla samalla alueella, jossa on lukuisia häiritseviä yhdisteitä 

kuten polyfenoleja. Tämä ongelma on ratkaistu käyttämällä derivatisointiprosessia absorbanssin 

aallonpituuden siirtämiseksi suurempiin arvoihin, mikä parantaa menetelmän havaitsemisrajaa.54 

Vaikka derivatisointia voidaan käyttää selektiivisyyden ja herkkyyden parantamiseen, 

matriisihäiriöitä kompleksisissa näytteissä ei voida täysin eliminoida. Viinimatriisin 

monimutkaisuus samoin kuin sivureaktion esiintyminen ylimääräisen reagenssin kanssa saattaa 

johtaa huonoon analyyttiseen tarkkuuteen ja toistettavuuteen viinissä olevien BA:ien 

määrittämisessä. Usein kalibrointiin käytetään kemiallisesti mahdollisimman paljon analysoitavia 

yhdisteitä muistuttavaa sisäistä standardia. Näin saadaan poistettua useita virhelähteitä. 

Hankalissa matriiseissa voidaan käyttää esimerkiksi matriisisovitettua kalibrointia (engl. matrix-

matched calibration) ja standardilisäystä, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi 

matriisivaikutusten vähentämisessä, suurin haittapuoli on se, että jokainen näyte vaatii 

kalibroinnin, mikä tarkoittaa paljon työtä rutiinianalyyseissä. Lisäksi kalibrointimenetelmät eivät 

pysty poistamaan kromatografisia häiriöitä, jotka aiheutuvat tuntemattomista päällekkäisistä 

piikeistä.52 Amiinin pitoisuutta voidaan luulla virheellisesti suuremmaksi, jos kohdeamiinipiikin 

kanssa samaan aikaan eluoituvasta ylimääräisestä yhdisteestä ei päästä eroon. Tämän vuoksi on 

tärkeää kehittää tehokkaita näytteenpuhdistusmenetelmiä matriisihäiriöiden minimoimiseksi. 

Eräässä tutkimuksessa55 havaittiin, että ei-kohdepiikit voivat häiritä dansyloituja 

amiinikohdepiikkejä puhdistustoimenpiteidenkin jälkeen.10 Tavanomaisissa UV- tai F-

havaitsemismenetelmissä derivatisoitujen amiinien tunnistaminen perustuu pääasiassa 

retentioajan vertaamiseen standardi-BA -yhdisteisiin. Väärä tunnistaminen voi kuitenkin 

tapahtua, kun viinin endogeenisillä yhdisteillä on samanlaiset retentioajat kuin BA:lla.10 Vapaat 

aminohapot korkeissa pitoisuuksissa voivat häiritä ensimmäisiä eluoituneita amiinihuippuja.9 

Useissa menetelmissä on käytetty vain yhtä sisäistä standardia tai ulkoista kalibrointia. 

Polaaristen BA:ien uuttaminen ja epävarma derivatisointiaste (engl. uncertain degree of 
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derivatization) voivat kuitenkin johtaa virheellisiin tuloksiin. Isotooppileimattujen sisäisten 

standardien käyttö tunnetaan luotettavimpana menetelmänä pienimääräisten yhdisteiden 

kvantitoinnissa monimutkaisista matriiseista.38 Niiden käyttöä hankaloittaa se, että suurin osa 

isotooppileimatuista BA:sta ei ole kaupallisesti saatavilla ja niiden valmistus on aikaa vievää ja 

kallista.53 

 

2.2.7 Eristäminen matriisista 

Elintarvikenäytteiden, erityisesti viinien, BA-analyysi vaatii jonkin puhdistusmenetelmän 

selektiivisyyden ja herkkyyden parantamiseksi, koska viinimatriisi on suhteellisen 

monimutkainen ja BA-pitoisuudet ovat tyypillisesti erittäin matalia. Lisäksi puhdistus vähentää 

matriisivaikutusta.10 BA-näytteen esikäsittely ja -konsentrointi ennen derivatisointia tai sen 

jälkeen ovat yleensä välttämättömiä muiden yhdisteiden (esim. aminohapot, fenoliyhdisteet) 

aiheuttamien häiriöiden välttämiseksi.56 Neste-nesteuutto57 on ollut yleisin puhdistusmenetelmä. 

Muita tehokkaita uuttomenetelmiä ovat kiinteäfaasiuutto ja samepisteuutto (engl. cloud point 

extraction).49 SPE tarjoaa monia etuja muihin tekniikoihin verrattuna. Näitä ovat muun muassa 

korkea rikastuskerroin, pieni reagenssien kulutus, nopea erotus ja helppo käyttö. Lisäksi 

monenlaisia SPE-patruunoita on tarjolla kuten C18, Oasis MCX, Strata-X ja HLB.52 

Dispersiivinen kiinteäfaasiuutto on yksinkertaistettu versio SPE:stä. Sen avulla muun muassa 

uuttamisaika lyhenee. DSPE soveltuu myös tavanomaisessa SPE:ssä patruunoita tukkivia ja 

uuttovirheisiin johtavia mikropartikkeleita tai -organismeja sisältävien näytteiden suoraan 

analysointiin.4 Mikrouutto on viime aikoina laajasti tutkittu ympäristöystävällinen miniatyrisoitu 

uutto, jossa käytetään pieniä liuotin- ja näytemääriä. Kiinteäfaasimikrouutossa ei tarvita 

liuottimia, mutta se on kallis, uuttokuidun elinikä on lyhyt ja on todettu ongelmia kuidun 

toimivuuden kanssa. Muita menetelmiä on minimoitu liuotinuutto (engl. solvent-minimized 

extraction) ja nestefaasimikrouutto. Nestefaasimikrouuttoa on tutkittu paljon, koska se on 

yksinkertainen, nopea ja edullinen. Dispersiivinen neste-nestemikrouutto perustuu kolmen 

komponentin liuotinsysteemiin (vesiperäinen näyte, uutto- ja dispersoiva liuotin).49 DLLME-

tekniikan etuja ovat nopeus, hyvä saanto, korkea herkkyys ja selektiivisyys, helppokäyttöisyys ja 

alhaiset kustannukset. Useita modifikaatioita DLLME:stä on raportoitu, kuten ioninen 

nestepohjainen DLLME, ultraääni-avustettu DLLME, vähätoksinen DLLME, kaksois-DLLME ja 
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automaattinen DLLME.58 Lisäksi yksi modifioitu menetelmä DLLME:stä on dispersiivinen 

neste-nestemikrouutto perustuen kelluviin kiinteisiin orgaanisiin pisaroihin (engl. dispersive 

liquid-liquid microextraction based on solidification of floating organic droplets). Tämän 

menetelmän etuja ovat tarkkuus ja myrkyttömämpien orgaanisten liuottimien käyttö. Kasvava 

kiinnostus on ollut yhdistää uutto- ja derivatisointivaiheet, jolloin menetelmä yksinkertaistuu, 

näytehävikki vähenee ja herkkyys paranee.49 

 

2.2.8 Derivatisoiminen 

Derivatisointia tarvitaan usein analyysin toteuttamiseksi, vaikka se voi aiheuttaa analyyttien 

vähenemistä ja epäpuhtauksien lisääntymistä sekä pidentää näytteen valmisteluaikaa. 

Lisähaasteena on tarve, että derivatisointiprosessin on oltava vihreän kemian ja vihreän 

analyyttisen kemian mukaista, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. On osoitettu, että 

miniatyrisointi ja automatisointi ovat avaintekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon "vihreiden" 

analyyttisten menettelyjen optimoinnissa, kuten derivatisointivaiheeseen liittyvä reagenssien 

käytön ja kokonaisjätteen vähentäminen.15 Derivatisointimenetelmän kehittämisen vaikeus liittyy 

sopivan reagenssin valitsemiseen, joka toteuttaa seuraavat kriteerit: toimiva analyysimenetelmä, 

selektiivisyys, yhteensopivuus vaadittujen reaktio-olosuhteiden kanssa ja valittu 

derivatisointimoodi. Tämä on erityisen tärkeää analysoitaessa viininäytteitä, jotka sisältävät 

suuria määriä aminohappoja ja orgaanisia happoja. Siksi on edelleen relevanttia kehittää sopivia 

derivatisointimenetelmiä, jotka mahdollistavat kromatografisen erotuksen riittävällä 

selektiivisyydellä ja tarkkuudella.18 Derivatisointireaktio on riippuvainen ajasta, pH:sta ja 

lämpötilasta. Näiden ja matriisiefektin vaikutusta johdannaisten reaktioon tulisi myös tutkia ja 

vähentää epähaluttuja parametreja.40 

 

Derivatisointia tarvitaan suurimmalle osalle biogeenisista amiineista kromoforien puuttumisen 

takia ja vaikeasti haihtuville amiineille (kuten käytettäessä kaasukromatografia).59 

Derivatisoinnista saadut mahdolliset hyödyt analyysissä ovat retention ja ionisaatiotehokkuuden 

parantaminen, endogeenisten häiriöiden vähentäminen sekä herkkyyden ja selektiivisyyden 

lisääminen.58 Derivatisointiprosessi voidaan suorittaa ennen kromatografointia, kolonnissa tai 

jälkikolonniderivatisointina (engl. pre-column, on-column or post-column). Derivatisointi ennen 
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kolonnia käsittää sarjan aikaa vieviä manuaalisia vaiheita ja se voi tuoda epätarkkuutta yleiseen 

analyyttiseen menettelyyn.3 Nämä manuaaliset vaiheet on kuitenkin mahdollista automatisoida, 

jolloin voidaan parantaa tarkkuutta ja nopeuttaa menetelmää. Esiderivatisointireagensseilla voi 

olla joitain rajoituksia kuten matala herkkyys, huono stabiilisuus, synteesiongelmat tai vakavia 

häiriöitä kromatogrammissa.58 Jälkikolonniderivatisointi taas suoritetaan automaattisesti online-

tilassa, mikä välttää näytteen manipulointia vähentäen kokonaisprosessin epätarkkuutta ja säästää 

analyysiaikaa.3 Derivatisointia ei tarvita käytettäessä entsymaattista sensorimenetelmää (engl. 

enzymic sensor array method detection), HPLC:tä tai CZE:tä yhdistettynä konduktometriin, 

kapillaarivyöhyke-elektroforeesia amperometrisen detektorin kanssa tai CE:tä yhdistettynä 

elektrokemiluminesenssidetektoriin.59 Myös nestekromatografi-sähkösumutusionisaatio-

ioniloukku-massaspektrometria -määritysmenetelmä (engl. liquid chromatographic-electrospray 

ionisation-ion trap mass spectrometry)60 ei vaadi derivatisointia. 

 

Tyypillisiä derivatisointireagensseja ovat dansyylikloridi, joka tuottaa F- ja UV-spektroskopialla 

havaittavia johdannaisia; dietyyli-2-etoksimetyleenimalonaatti ja fenyyli-isotiosyanaatti tuottavat 

UV-spektroskopialla havaittavia johdannaisia; o-ftaalialdehydi, 9-

fluorenyylimetyylikloroformiaatti (engl. 9-fluorenylmethylchloroformate) ja 6-aminokinolyyli-

N-hydroksisukkinimidyylikarbamaatti (engl. 6-aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl 

carbamate) tuottavat fluoresoivia johdannaisia.61 Johdannaisreagensseina on käytetty myös 

dabsyylikloridia, bentsoyylikloridia, 1,2-naftokinoni-4-sulfonaattia (engl. 1,2-naphthoquinone-4-

sulfonate), 4-kloori-3,5-dinitrobentsotrifluoridia (engl. 4-chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride) ja 

fluoreseiini-isotiosyanaattia.40 

 

OIV on suositellut derivatisointiin OPA:n ja DEEMM:n käyttöä, kun BA:ja määritetään F- ja 

UV-detektoreilla viinirypäleistä ja viinistä.18 OPA:a onkin käytetty eniten johdannaisten 

muodostamisessa, koska se reagoi amiinien kanssa nopeasti ja mahdollistaa BA-havainnoinnin 

femtomoolitasolla.21 OPA:n haittapuolena on sen reagointi vain primaaristen amiinien kanssa.18,57 

Lisäksi suosituilla OPA-, Dbs-Cl-, Dns-Cl-, Bnz-Cl-, FMOC-, FITC-, NQS- ja AQC-

derivatisointireagensseilla on seuraavia haittoja: lyhyet detektioaallonpituudet, alhainen 

stabiilisuus sekä korkea pH ja analyysilämpötila. Lisäongelmia aiheuttaa BA:ien välinen 

vuorovaikutus määritettäessä niitä biologisista matriiseista.40 OPA-johdannaiset muodostetaankin 
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yleensä jälkikolonnissa niiden epästabiilisuuden vuoksi.22 DEEMM on kolonnia edeltävä 

derivatisointireagenssi. Derivatisointi DEEMM:llä on kvantitatiivinen, helppo ja puhdas (ei 

sivureaktiotuotteita) sekä johdannaiset ovat stabiileja useita päiviä huoneenlämpötilassa. Lisäksi 

johdannaiset voidaan havaita UV-detektorilla, joka on useimmissa laboratorioissa.61 Yleisesti 

käytetty Dns-Cl reagoi primaaristen ja sekundaaristen aminoryhmien kanssa, ja jopa tertiääristen 

amiinien kanssa tietyissä koeolosuhteissa, jolloin saadaan erittäin stabiileja johdannaisia, jotka 

voidaan havaita sekä F- ja UV-alueella.29,31 Dns-Cl on kuitenkin valoherkkä ja stabiilisuus 

rajoitettua4 ja reaktio Dns-Cl:n kanssa on hidas eikä spesifinen18. Bzn-Cl:lla on joitain tärkeitä 

etuja BA:ien derivatisointireagenssina kuten lyhyt eluutioaika, stabiilisuus, valonkestävät BA-

johdannaiset, edullisuus ja helppo saatavuus. Lisäksi Bzn-Cl reagoi sekä primaaristen että 

sekundaaristen amiinien kanssa muodostaen stabiileja johdannaisia. Eräässä viinin BA-

määrityksessä Bzn-Cl aiheutti kuitenkin kromatogrammiin useita voimakkaita piikkejä. Äskettäin 

kehitetty LC-MS-menetelmä Bnz-Cl-derivatisoinnilla 13 BA:n määrittämiseksi viineistä, lisäsi 

selektiivisyyttä ja herkkyyttä käytettäessä dynaamista useiden reaktioiden seurantaa (engl. 

multiple reaction monitoring) ja 13C-leimattua sisäistä standardia kullekin yhdisteelle 

(käyttämällä 13C-leimattua Bnz-Cl:a).4 Laajasti käytetty FMOC reagoi primaaristen että 

sekundaaristen amiinien kanssa, ja tarjoaa myös monia etuja, mukaan lukien selkeä reaktio ja 

stabiilit johdannaiset huoneenlämpötilassa.62 Reaktio aminoryhmän ja CNBF:n välillä on nopea, 

tarvitaan vain pieniä liuotinmääriä ja derivatisoidut BA-näytteet ovat valostabiileja 

huoneenlämpötilassa metanoli-vesi -liuoksessa. Haittapuolina ovat CNBF:n reaktiot muiden 

aminoryhmien kanssa (esimerkiksi aminohappojen). Tämä haittaa kromatografista erotusta 

BA:ista.40 

 

2.3 BA-PROFIILI 

2.3.1 Viininvalmistusprosessin aikana 

Henríquez-Aedo et al.14 kehittivät ja validoivat multimatriisikromatografisen HPLC-F-

menetelmän BA:ien ja AH:jen määrittämiseksi koko viininvalmistusprosessin ajalta (AK, MLK 

ja viini) chileläisistä Cabernet Sauvignon -viineistä eri viinitiloilta (A-E). Havaittu BA-

dynamiikka poikkesi aikaisemmista tutkimuksista, koska vain yhden viinitilan viinissä havaittiin 

korkeampaa BA-muodostumista MLK:n aikana kuin AK:n aikana, AH- ja BA-pitoisuuksien 
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välillä havaittiin vain kohtalainen korrelaatio, eikä mitään yhteyttä havaittu BA-muodostumisen, 

AH-profiilin tai tietyn viininvalmistusvaiheen välillä. Wang ryhmineen61 totesivat myös 

tutkimuksessaan, että AK-prosessin aikana kertyneet amiinit muodostivat suurimman osan 

viinien lopullisesta amiinipitoisuudesta, mikä osoitti, että analysoiduissa näytteissä biogeenisten 

amiinien läsnäolo liittyi alkoholikäymiseen enemmän kuin rypälemehuun ja malolaktiseen 

käymiseen. Samoin Restuccia et al.33 totesivat, että BA:ja muodostui pääasiassa 

alkoholikäymisen aikana. Edellisten lisäksi Hernández-Orte ryhmineen20 tutki Tempranillo ja 

Cabernet Sauvignon -viineistä ja -rypälemehuista neljän amiinin muutoksia suhteessa 

malolaktiseen käymiseen, millä ei ollut vaikutusta histamiini-, tyramiini- ja 

kadaveriinipitoisuuteen, ainoastaan putreskiinipitoisuus nousi Tempranillo-viinissä. Koska BA-

pitoisuuteen prosessin aikana voivat vaikuttaa useat tekijät kuten vapaiden aminohappojen 

pitoisuus, bakteeriyhteisö, hiivatyyppi, hygieeniset olosuhteet, enologiset käytännöt ja niin 

edelleen, ei ollut mahdollista määrittää tiettyä tilaa tai yhdistelmää, joka synnytti BA-pitoisuuden 

kasvun tai laskun. BA-pitoisuuden lasku joissakin viinin valmistusvaiheissa voidaan kuitenkin 

selittää bakteerioksidaasientsyymien aiheuttamalla hapetusprosessilla. Hygieenisestä ja teknisestä 

näkökulmasta katsottuna tutkimuksen tulokset olivat merkityksellisiä viininvalmistajille 

viininvalmistusprosessin parantamiseksi. Viinitilat A ja D voisivat arvioida erilaisten hiivojen, 

joiden aminogeenikapasiteetti on heikko, käyttöä ja/tai parantaa AK:n edistämiseen käytettyjen 

aloitusviljelmien määräävää asemaa sekä parantaa hygieenisiä olosuhteita AK:n ja pullotuksen 

aikana. Viinitilan B tulokset viittasivat siihen, että olisi tärkeää kehittää tai valita matalan 

aminogeenikapasiteetin omaava maitohappobakteeri MLK-aloitusviljelmäksi, jotta saataisiin BA-

pitoisuus vähenemään. Viinitilan C tulokset viittasivat hygieniaolosuhteiden parantamiseen 

pullotushetkellä tai rikkidioksidipitoisuuden lisäämiseen. Kaikissa tapauksissa BA-dynamiikan 

tutkiminen viinin valmistuksen aikana oli hyödyllistä elintarviketurvallisuuden ja viinin laadun 

kannalta.14 

 

Płotka-Wasylka et al.37 määrittivät BA-pitoisuuksia puolalaisista viineistä soveltamalla SPME-

GC-MS-menetelmää. Kemometrisen analyysin avulla tutkittiin korrelaatioita BA-pitoisuuksien ja 

valittujen parametrien kuten pH, alkoholipitoisuus ja käymislämpötila välillä. Tutkimuksessa 

osoitettiin useita korrelaatioita BA-esiintymisen ja -pitoisuuden, tärkeiden 

viininvalmistusprosessitekijöiden ja viinin fysikaalis-kemiallisten parametrien välillä. 
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Malolaktisessa käymisessä käytetty säiliötyyppi vaikutti BA-kokonaispitoisuuteen: korkeampi 

pitoisuus havaittiin pääasiassa tammitynnyrissä kuin ruostumattomassa terässäiliössä pidetyssä 

viinissä. Lisäksi käymisprosessin aikana käytetty korkea lämpötila (≥ 22 °C) vaikutti 

tryptamiinitason nousuun.37 

 

Sun ryhmineen63 tutki kahden maserointikäytännön – ennen käymistä tapahtuvan 

kylmämaseroinnin (engl. cold pre-fermentative maceration) ja käymisen jälkeisen jatketun 

maseroinnin (engl. extended post-fermentative maceration) – vaikutusta kirsikkaviinien 

kemiallisiin, haihtuvien yhdisteiden, biogeenisiin amiini- ja aistinvaraisiin profiileihin. BA-

pitoisuus kirsikkaviinistä määritettiin Kiinan kansallisten standardien (GB/T 5009.208-2008) 

mukaisesti HPLC-UV-menetelmällä. Haihtuvien yhdisteiden analyysi osoitti, että KM lisäsi 

monien aromaattisten yhdisteiden tuotantoa, mukaan lukien esterit (etyyliheksanoaatti, 

etyylibutyraatti), aldehydit (bentsaldehydi) ja terpeenit (linaloli ja β-damaskenoni) sekä 

kirsikkaviinien hedelmäistä virettä. Samalla havaittiin biogeenisten amiinien vähenemistä MLK:n 

lopussa KM:llä. Pääkomponenttianalyysi osoitti, että kontrolli- ja JM-viinit olivat samanlaisia, 

kun taas KM-viinit olivat erilaisia. KM muutti tehokkaammin viinin aromaattista profiilia kuin 

JM ja suojasi paremmin biogeenisten amiinien muodostumiselta. Tämä osoitti, että 

kylmämaseroinnilla on suurempi käyttöpotentiaali kirsikkaviinin valmistuksessa kuin jatketulla 

maseroinnilla. Laboratoriomittakaavassa saadut tulokset eivät kuitenkaan välttämättä ole samat 

kuin laajamittaiset tulokset viininkäymisistä. Siksi tulisi suorittaa laajamittaiset 

kylmämaseroinnin tutkimukset.63 

 

2.3.2 Varastoinnin aikana 

Ordóñez et al.64 seurasivat BA-profiilin muutoksia HPLC-F:llä avatuista viinipulloista (tavallinen 

ja korkealaatuinen punaviini sekä nuori valkoviini) varastoinnin aikana. Avattuja viinipulloja 

pidettiin erilaisissa säilytysolosuhteissa (lämpötila, tulppatyyppi ja tyhjiölaitteiden käyttö) 10 

päivän ajan. Tulokset osoittivat 36 näytteen kohdalla, että biogeeniset amiinit eivät lisääntyneet 

missään tapauksessa merkittävästi.64 
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Myös Palomino-Vasco et al.19 tutkivat (UHPLC-F ja OPA-derivatisointi) muuttuuko BA-profiili 

varastointiolosuhteiden mukaan, jotta voitiin määrittää optimaaliset olosuhteet avattujen 

viinipullojen säilytykselle. Tätä tarkoitusta varten BA-profiilin kehitystä seurattiin kuukauden 

ajan kolmessa punaviinityypissä: nuori, tammi ja ikääntynyt. Näytteitä pidettiin neljässä eri 

olosuhteessa: 1) huoneenlämmössä (25 °C) argon-ilmakehässä, 2) jääkaapissa (4 °C) argon-

ilmakehässä, 3) huoneenlämmössä korkki painettuna pullon suulle tai 4) jääkaapissa korkki 

painettuna pullon suulle. Tulokset viittasivat siihen, että korkkitulppa ja jäähdytys olivat parhaat 

olosuhteet avatuille viineille ja estivät myrkyllisimpien biogeenisten amiinien – histamiinin ja 

tyramiinin – pitoisuuksien nousun. Koska BA:iden tuotanto liittyy mikrobiaktiivisuuteen, 

lisätutkimukset sekä mikrobiologinen analyysi ovat välttämättömiä BA-profiilin kehitykseen 

vaikuttavien tekijöiden määrittämiseksi ja johtopäätösten tekemiseksi.19 

 

Płotka-Wasylka et al.65 kehittivät DLLME-GC-MS-menetelmän ja sovelsivat sitä 13 BA:n 

määrittämiseksi kotitekoisista viininäytteistä. Płotka-Wasylka ryhmineen35 sovelsi edellä 

mainittua menetelmää avattujen viinipullojen BA-profiilin tutkimiseksi ajan ja muiden 

olosuhteiden mukaan. Tutkimuksessa määritettiin kuuden amiinin profiilit puna- ja 

valkoviineistä, jotka altistettiin erilaisille lämpötiloille, tulppatyypeille (kierrekorkki ja 

korkkitulppa) ja alipainelaitteiden käytölle. Kemometrianalyysillä havaittiin ja vahvistettiin, että 

erilaiset varastointiolosuhteet vaikuttivat paitsi BA-profiiliin myös pH-arvoon. Yleisesti ottaen 

kuuden analysoidun viinin BA-arvojen kehitys osoitti selkeän yhteisen suuntauksen, vain 

putreskiinipitoisuus laski kaikissa puna- ja valkoviininäytteissä. Muut BA-pitoisuudet 

poikkesivat valko- ja punaviinien välillä (Kuva 1). Kaikkien punaviinien BA-kokonaispitoisuus 

osoitti merkittävää laskusuuntausta ajan myötä, kun varastointi tapahtui huoneenlämmössä. Kun 

näytteet pidettiin 4 °C:ssa, myös BA-kokonaispitoisuus laski, mutta pitoisuuden muutokset olivat 

pieniä. Tulpan tyyppi vaikutti kaikkien BA:ien pitoisuuteen. Korkkitulppapulloissa pidetyissä 

näytteissä oli merkittävä laskeva suuntaus ajan myötä, kun taas alipaineolosuhteissa pidetyissä 

näytteissä ei ollut merkittäviä muutoksia BA-kokonaispitoisuuksissa. Kierrekorkkipulloissa 

pidetyt näytteet osoittivat myös laskusuuntausta ajan myötä, mutta muutokset eivät olleet yhtä 

suuria kuin korkkitulppapulloissa. Punaviinien pH oli korkeampi viineissä, joita pidettiin 

huoneenlämpötilassa kuin 4 °C:ssa. Käytettäessä kierrekorkkia pH oli korkeampi kuin 

käytettäessä korkkitulppaa.35 
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Kuva 1. BA-pitoisuuden muuttuminen ajan myötä avatuissa puna- ja valkoviineissä.35 

 

Marco ja Azpilicueta27 tutkivat 13 biogeenisen ja haihtuvan amiinin kehitystä varastoinnin aikana 

pullotetuissa Chardonnay-viineissä eri lämpötiloissa käyttämällä RP-HPLC-F:ää ja AQC-

derivatisointia. Tulokset osoittivat, että viinin varastointilämpötilalla oli vain pieni vaikutus 

amiinien pitoisuuteen. Histamiinin pitoisuus erottui muista, koska se oli korkeampi viineissä, 

joita pidettiin 105 päivän ajan 20 °C:ssa, kuin kahdessa äärimmäisessä lämpötilassa 4 ja 35 

°C:ssa. Amiinien muodostumista tai hajoamista tapahtui viinissä pääasiassa ensimmäisten 45 

päivän aikana kaikissa tutkittavissa lämpötiloissa.27 De Borba ja Rohrer22 tutkivat myös amiinien 

kehittymistä viineissä varastoinnin aikana IC-IPAD-CD:llä. Amiinipitoisuudet nousivat lähes 

kaikissa viininäytteissä kolmen viikon säilytyksen jälkeen (4 °C:ssa).22 

 

2.3.3 Rypälelajikkeen vaikutus 

Hernández-Orte ryhmineen20 tutki biogeenisia amiineja Tempranillo ja Cabernet Sauvignon -

viineistä ja -rypälemehuista HPLC-F:llä ja AQC-derivatisoimalla, ja totesi viinirypälelajikkeen 

vaikutuksen olevan merkittävä. Tempranillo-viinien tyramiini- ja histamiinipitoisuudet olivat 

korkeammat ja putreskiini- ja kadaveriinipitoisuudet pienemmät kuin Cabernet Sauvignon -

viineissä. Amiinipitoisuudet vaihtelivat viineissä tyramiinin 0,64 mg/l ja putreskiinin 16,05 mg/l 

välillä.20 

 

Herbert et al.17 määrittivät biogeenisten amiinien ja vapaiden aminohappojen pitoisuuksia 

portugalilaisista Alentejon alueen 102 viinistä ja 18 tuorepuristetusta rypälemehusta, ja etsivät 
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yhteyttä BA- ja AH-parametrien välillä. Kustakin rypälelajikkeesta valmistetusta mehusta 

valmistettiin myöhemmin viiniä, jotka myös tutkittiin. 21 vapaata aminohappoa, 2 ureasyklin 

välituottetta ja 10 biogeenista amiinia analysoitiin HPLC-F:llä niiden OPA/FMOC-derivaateista. 

Vaikka mitään merkittävää suhdetta kunkin yksittäisen BA:n ja AH:n välillä ei löydetty, 

kokonaisamiinipitoisuus riippui merkittävästi viinin vastaavasta aminohappopitoisuudesta. Täten 

vältettäessä korkeita pitoisuuksia BA:ien rinnastettavissa olevia aminohappoja, joiden pitoisuus 

riippuu muun muassa viiniköynnökseen tehdystä typpilannoituksesta, voitaisiin vähentää viinien 

BA-pitoisuutta.17 

 

Restuccia et al.33 arvioivat viininvalmistuksen yhteydessä viinirypälelajikkeen vaikutusta 

bioaktiivisiin yhdisteisiin (orgaaniset hapot, D-(+)-glukoosi, D-(−)-fruktoosi, biogeeniset amiinit, 

antosyaanit, polyfenolit ja flavonoidit) ja antioksidanttiaktiivisuutta Calabrian (Etelä-Italia) 

autoktonisista rypäleistä (Arvino, Gaglioppo, Greco Nero, Magliocco Canino, Magliocco Dolce 

ja Nocera). Viinirypäleiden muuttuessa viiniksi fenoliyhdisteet lisääntyivät kaikkien 

rypälelajikkeiden kohdalla. Arvino-viinirypäle osoitti korkeinta DPPH-radikaalia poistavaa 

aktiivisuutta, kun taas Greco Nero -rypäleillä havaittiin lupaavaa lipidiperoksidaation estoa. 

HPLC-UV:lla määritetyt BA:t olivat β-fenyylietyyliamiini, putreskiini, histamiini, tyramiini, 

spermidiini ja spermiini. Arvinolla oli pienimmät BA-määrät, kun taas Magliocco Caninolla oli 

useimmiten korkeimmat. Havaitut matalimmat ja korkeimmat BA-kokonaispitoisuudet olivat: 

rypäleissä 8,1 mg/kg (Arvino) ja 36,4 mg/kg (Magliocco Canino); rypälemehuissa 23,7 mg/l 

(Arvino) ja 63,1 mg/l (Magliocco Canino) sekä viineissä 30,0 mg/l (Arvino) ja 74,1 mg/l 

(Magliocco Canino). Tulokset osoittivat, että Calabrian autoktonisissa viiniköynnöksissä oli 

runsaasti sokereita, orgaanisia happoja ja fenoliyhdisteitä, mikä mahdollisti korkealaatuisten 

viinien tuotannon. Toisaalta histamiinipitoisuus vaihteli kaikissa viineissä 4,3 mg/l (Magliocco 

Dolce) ja 12,3 mg/l (Magliocco Canino) välillä. Tämä saattaa vaikuttaa kielteisesti 

kaupankäyntiin ilman korjaavia toimenpiteitä, jotka rajoittaisivat histamiinin kertymistä 

tuotannon aikana, varsinkin niiden maiden kanssa, joilla on matalat suositusrajoitukset 

histamiinipitoisuudelle (kuten Saksan 2 mg/l).33 

 

Koska viinien korkeat amiinipitoisuudet saattavat heijastaa huonoja hygieenisiä olosuhteita 

viininvalmistuksessa, Konakovskya et al.45 pohtivat sisältääkö huippuviinitilojen huolellisesti 
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jalostetut korkealaatuiset viinit keskimääräistä vähemmän amiineja. Tutkimuksessa RP-HPLC-

UV:llä määritettiin histamiinin ja muiden tavallisten biogeenisten amiinien pitoisuudet sadasta 

itävaltalaisesta korkealaatuisesta punaviinistä. Amiinitasot vaihtelivat huomattavasti eri viinien 

välillä. Eniten löytyi putreskiinia (mediaani = 19,4 mg/l, vaihteluväli = 2,9-122), histamiinia (7,2 

mg/l, 0,5-26,9) ja tyramiinia (3,5 mg/l, 1,1-10,7), kun taas vähiten isoamyyliamiinia (mediaani = 

0,25 mg/l), fenyylietyyliamiinia (0,16 mg/l), kadaveriinia (0,58 mg/l), spermidiiniä (1,8 mg/l) ja 

tryptamiinia (0,06 mg/l). Tulokset osoittivat, että histamiinin ja muiden biogeenisten amiinien 

pitoisuudet voivat vaihdella huomattavasti rypälelajikkeesta (Zweigelt, Blaufränkisch, Merlot, St. 

Laurent, Pinot noir, Shiraz ja Cabernet Sauvignon) riippumatta punaviinien välillä ja että suuria 

määriä löytyy myös korkeasti luokitelluista viineistä. Jos Euroopan unionissa laillinen 

histamiinirajoitus 10 mg/l otettaisiin käyttöön, niin 34 % tutkituista viineistä olisi jäänyt 

markkinoiden ulkopuolelle.45 

 

2.3.4 Maitohappobakteerikannan vaikutus 

Sun ryhmineen66 tutkivat maitohappobakteerikantojen (Lactobacillus plantarum CX19 ja 

Oenococcus oeni PN4™) ja ennen malolaktista käymistä tehdyn pH-käsittelyn (pH = 3,2, 3,5 ja 

3,8) vaikutusta sekä kannan ja pH:n vuorovaikutusta kirsikkaviininvalmistuksessa. BA-pitoisuus 

kirsikkaviinistä määritettiin Kiinan kansallisten standardien (GB5009.208-2016) mukaisesti 

HPLC-UV-menetelmällä. Tulokset osoittivat, että malolaktinen käyminen vaikutti suuresti viinin 

väriin, aromiprofiiliin ja BA-pitoisuuksiin. Näiden ominaisuuksien eroavuus ja laajuus vaihtelivat 

maitohappobakteerikannan, pH:n ja näiden muuttujien vuorovaikutuksen mukaan. CX19-

käyminen kirsikkamehussa pH-arvossa 3,5 saavutti parhaan kokonaistuloksen, johtuen viinin 

monitahoisemmasta aromista ja vahvemmasta mausta sekä täydellisen ja nopean malolaktisen 

käymisen ansiosta. BA-kokonaispitoisuus oli kuitenkin alhaisin, kun CX19-käymisen pH oli 3,2. 

CX19:n suorituskykyä tulisi tutkia teollisessa mittakaavassa ja mahdollisuutta käyttää tätä 

viininvalmistusmenetelmää muiden kirsikkalajikkeiden kanssa.66 

 

Sun ryhmineen36 sai onnistuneesti seulottua 558 maitohappobakteerin joukosta halutun ja 

monipuolisen Lactobacillus plantarum -kannan, joka pystyi vähentämään huomattavasti 

biogeenisiä amiineja ja L-omenahappoa sekä osoitti suurta vastustuskykyä viinin haastavissa 
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olosuhteissa. Tämän kannan suorittama malolaktinen käyminen kontaminoituneissa viineissä 

(lisätty histamiinia, tyramiinia ja kadaveriinia) saatiin päätökseen rypäleviinissä 24 päivän ja 

kirsikkaviinissä 18 päivän kuluessa, ja BA-pitoisuus pieneni yli 57 % MLK:n jälkeen. L. 

plantarumin entsyymi oli vastuussa amiinin hajoamisesta ja tunnistettiin glyseraldehydi-3-

fosfaattidehydrogenaasiksi. Tuleva tutkimus kohdistetaan GAPDH:n kloonaamiseen ja 

ilmentymään muissa isännissä, kuten Escherichia colissa, entsyymin toiminnan ja tehokkuuden 

vahvistamiseksi. Lisäksi suoritetaan rekombinantti GAPDH:n puhdistus ja laajempi 

karakterisointi, jotta siitä saadaan syvempi käsitys ja perusta amiinin hajoamismekanismin 

selvittämiselle. BA-pitoisuudet rypäle- ja kirsikkaviineistä määritettiin Kiinan kansallisten 

standardien (GB/T 5009.208-2008) mukaisesti HPLC-UV-menetelmällä.36 

 

Amiini-negatiivisen aloitusaineen käyttö on hyödyllinen menetelmä BA-kontrollointiin 

kiinalaisessa riisiviinissä, kun perustana on typpimetabolian ymmärtäminen. Xia ryhmineen44 

tutki RP-HPLC-UV:n avulla suhdetta BA:n muodostumisen ja proteiinin metaboliareittien välillä 

sekä typen alkuperää käytetyissä CRW:n raaka-aineissa. Valmistusmateriaalien vaikutusta 

proteiinien hajoamiseen analysoitiin: vehnän Qu-proteiinilla ei ollut vaikutusta ja hiivan autolyysi 

tuotti 10 % aminotyppeä. Riisin jyrsintäaste korreloi voimakkaasti BA-muodostumisen kanssa 

(R2 = 0,99). Lactobacillus plantarum ja Staphylococcus xylosus inokuloitiin yhdessä amiini-

negatiivisena aloitusaineena optimoidulla suhteella 1:2. Yhteissiirrostus aiheutti merkittävän 

vähenemisen BA-pitoisuuksiin: putreskiini (43,0 %; 20,4 mg/l), tyramiini (42,8 %; 14,3 mg/l), 

histamiini (42,6 %; 3,5 mg/l) ja BA-kokonaispitoisuus (43,7 %; 44,5 mg/l). Erityisesti 

Staphylococcus xylosusin kyky hajottaa BA:ja oli voimakkaampi kuin Lactobacillus plantarumin 

ja suuremmilla maitohappobakteeripitoisuuksilla oli positiivinen korrelaatio matalamman BA-

pitoisuuden kanssa. Kaiken kaikkiaan sekakannoilla oli synergistinen vaikutus alentamalla BA-

kertymistä dekarboksylaation ja transaminaation kautta.44 

 

Wei ryhmineen67 kehitti CRW-valmistusprosessin ilman riisin liotusprosessia, estäen vesivarojen 

tuhlausta. Lisäksi lisättiin alhaisen pH-arvon omaavaa Lactobacillus-viljelmää, jolloin se korvasi 

kokonaishappojen riittämättömyyttä ja alensi CRW-käymisen pH-arvoa sekä esti suurelta osin 

BA:ja muodostavan bakteerimetabolian kasvua. BA-pitoisuus väheni 27,2 % ja estereiden 
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lisääntyminen johti pehmeämmän makuiseen CRW:hen. BA-määritys suoritettiin HPLC-

UV:lla.67 

 

2.4 SOVELLUKSET ILMAN VALIDOINTIA 

Kirjallisuudessa ilmoitetuista BA-analyysimenetelmien suuresta määrästä huolimatta jotkut 

tutkimukset eivät esitä kehitettyjen menetelmien validointituloksia.4 Validoinnin suorittaminen 

pitäisi kuitenkin olla perusedellytys tutkimuksessa, koska validoinnilla määritetään menetelmän 

sopivuus haluttuun käyttötarkoitukseen. Ei-validoidut tutkimustulokset eivät siis käytännössä ole 

paljon minkään arvoisia, koska varsinaisiin tuloksiin ei voida täysin luottaa eivätkä ne ole 

vertailukelpoisia validoitujen tutkimustulosten kanssa. Nämä tutkimukset antavat ainoastaan 

suuntaa mitä on haluttu tutkia ja minkä vuoksi. Olisikin tarpeen tehdä nämä tutkimukset 

uudestaan validoinnin kanssa, jotta saataisiin luotettavaa tietoa tutkitusta aiheesta – tai sitten 

lisätä julkaistuun artikkeliin validointitulokset, jos ne vain puuttuvat siitä. Olisikin suotavaa, jos 

validointi tulisi pakolliseksi ja tarjottaisiin sopivia validointimalleja eri tarkoituksiin. 

 

Validoinnissa määritetään erilaisia parametreja kuten: 

• Herkkyys (engl. sensitivity) 

o Havaitsemisraja (engl. limit of detection) 

o Määritysraja (engl. limit of quantification) 

• Toistettavuus (engl. repeatability) ja tarkkuus (engl. precision): 

o Suhteellinen keskihajonta (engl. relative standard deviation) 

o Variaatiokerroin (engl. coefficient of variation) 

• Tarkkuus (engl. accuracy): 

o Saanto (engl. recovery) 

• Lineaarinen alue (engl. linear range) 

• Mittausepävarmuus (engl. measurement uncertainty), joka ilmaistaan: 

tulos +/- mittausepävarmuus 

 

Mittausepävarmuus68 on näistä mahdollisesti tärkein validointiparametri. Suomen 

ympäristökeskuksen verkkosivustolla69 lukee, että: ”Analyysituloksen mittausepävarmuuden 
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tunteminen on oleellista tuloksen jäljitettävyyden eli vertailukelpoisuuden vuoksi. Yhtenäisen 

mittausepävarmuuden arviointitavan uskotaan parantavan analyysitulosten vertailukelpoisuutta 

laboratorioiden välillä.” Suomen ympäristökeskuksen sivusto tarjoaa 

mittausepävarmuusohjelmiston (engl. measurement uncertainty kit), jonka avulla se voidaan 

määrittää. 

 

Seuraavissa muutoin mielenkiintoisissa tai tärkeissä tutkimuksista ei ollut mainintaa 

validoinnista. Jayarajah et al.32 kehittivät menetelmän kannettavalle mikrosiru-CE-laitteelle, 

MOA:lle (engl. Mars Organic Analyzer) tyramiinin ja histamiinin määrittämiseksi 

alkoholijuomista. Tavoitteena oli herkän, nopean ja helposti kuljetettavan menetelmän 

kehittäminen, jota voisivat mahdollisesti hyödyntää sekä viininvalmistajat että kuluttajat.32 

Kántor et al.7 määrittivät kahdeksan biogeenistä amiinia 25 eri slovakialaisesta viinistä. 

Viininäytteet oli kerätty ennen viinivalmistuksessa tehtävää suodatusta ja sen jälkeen. BA-

määrityksessä käytettiin UHPLC-DAD:a ja derivatisoinnissa dansyylikloridia. Yllättäen 

tryptamiinia löytyi eniten kaikista viininäytteistä, joissa Pinot Blanc -rypäleen pitoisuus oli 

korkein 170,9 ± 5,3 mg/l7 – vaikkakin validointitulosten puuttumisen takia tulos ei vaikuta 

suoranaisesti luotettavalta eikä vertailukelpoiselta. Lisäksi näin valtava pitoisuus valkoviinissä 

herättää kysymyksen olisiko jokin muu yhdiste eluoitunut samaan aikaan kuin tryptamiini, joka 

taas edelleen korostaa puhdistusvaiheen ja matriisiefektin tutkimisen tärkeyttä. Benito 

ryhmineen70 pyrki osoittamaan, että on mahdollista tuottaa laatuviiniä ilman Saccharomyces-

sukua ja välttää maitohappobakteerien mahdolliset sivuvaikutukset viineissä, joissa on korkea pH 

ja alkoholipitoisuus. Tutkimusryhmä esitti Lachancea thermotoleransin ja Schizosaccharomyces 

pomben yhdistettyä käyttöä vaihtoehtona punaviinin klassiselle malolaktiselle käymiselle. 

Tulokseksi saatiin hedelmäisempiä viinejä, jotka sisälsivät vähemmän etikkahappoa ja 

biogeenisiä amiineja kuin perinteiset kontrolliviinit, joille oli tehty klassinen malolaktinen 

käyminen. Käytetty määritysmenetelmä oli UHPLC-F.70 Uuden sukupolven 

sekvensointitekniikan (engl. next-generation sequencing) pohjalta Liu et al.71 suorittivat in vivo -

seulontaprosessin niiden Lactobacillus-kantojen löytämiseksi, jotka eivät muodosta biogeenisia 

amiineja. Löydettiin kolme kantaa, jotka eivät tuottaneet kadaveriinia, tyramiinia, putreskiiniä tai 

histamiinia. Nämä kannat olivat L. plantarum JN01, L. hilgardii JN02 ja L. hilgardii JN03, 

toistaiseksi ainoat Lactobacillus-kannat, jotka eivät muodosta BA:ja. Kun L. plantarum JN01:tä 
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inokuloitiin käymismassaan, BA-pitoisuus laski merkittävästi. L. plantarum JN01:n 

inokuloimisella oli myös negatiivisia vaikutuksia, kuten etanolipitoisuuden lasku ja 

kokonaishapon lisääntyminen. Vaikka useimmissa käyneissä elintarvikkeissa on vaikeaa estää 

BA-kertymistä, niin L. plantarum JN01:lla oli kyky vähentää BA-muodostumista kiinalaisen 

riisiviinin käymisprosessin aikana.71 Varsikontaktimaserointi (engl. stem contact maceration) on 

tekniikka, jota käytetään punaviinivalmistuksessa viineille, joissa ei ole fenolisia ainesosia 

(tanniineja) aistinvaraisten ominaisuuksien parantamiseksi ja värin vakauden varmistamiseksi 

ajan myötä. Basile ryhmineen43 käytti BA-määrityksessä HPLC-F:ä ja OPA-derivatisointia 

tutkiakseen kuinka eri määrät irrotettuja terttuja vaikuttivat stilbeeneihin ja BA-muodostumiseen 

Primitivo-viinissä. Varsien läsnäolo viininvalmistuksen aikana ei kasvattanut BA-pitoisuuksia. 

Tämän perusteella tämä enologinen käytäntö ei olisi rajoitteena elintarviketurvallisuudelle eikä 

tuotteiden laadulle.43 

 

2.5 SOVELLUKSET TEKNIIKOITTAIN 

2.5.1 Korkean erotuskyvyn nestekromatografia 

2.5.1.1 Optimointi kokeellisella mallilla 

García-Villar et al.46 määrittivät biogeenisia amiineja espanjalaisista viineistä käyttäen HPLC-

DAD:ia ja kokeellista mallia menetelmän optimoimiseksi. Optimointi suoritettiin derivatisoinnin, 

LLE:n ja kromatografisen erotuksen olosuhteille käyttäen faktori- ja keskusyhdistelmämalleja 

(engl. factorial and central composite designs) ja monikriteerisen päätöksenteon funktioita (engl. 

multicriteria decision functions). Optimointi auttoi saavuttamaan sopivimmat analyysiolosuhteet 

pienemmällä määrällä kokeita. Derivatisoinnin ja LLE:n yhdistelmä varmisti mahdollisten 

häiriöiden, kuten aminohappojen, kvantitatiivisen eliminoinnin.46 

 

Myös Hlabangana ryhmineen72 optimoi BA-erotusta ja -derivatisointia kokeellisen mallin ja 

monikriteerisen päätöksenteon avulla. Espanjalaisten viinien BA-määritykseen käytettiin HPLC-

DAD:ia jälkikolonniderivatisoinnilla. Menetelmä perustui amiinien erottamiseen ioni-

parikromatografilla käyttäen natriumheptaanisulfonaattia (engl. sodium heptanesulfonate) ja 

analyyttien online-derivatisointia NQS:llä. Online-johdannaisvaihe minimoi näytteen käsittelyn 

välttäen samalla reagenssin ylimäärän aiheuttamia häiriöitä ja useiden polyamiinijohdannaisten 
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muodostumisesta johtuvia haittoja. Validointitulokset (Taulukko 1/Taulukko 2) ovat 7 amiinille, 

vaikka muitakin amiineja osittain tutkittiin (mm. retentioaika ja LOD).72 

 

Taulukosta 1 nähdään, että García-Villar et al.46 validointitulosten mukaan HPLC-DAD:lla 

saavutettiin hyvä lineaarisuus (lineaarinen alue 1000 µm asti, R > 0,996), toistettavuus (RSD = 

0,6-5,6 %) ja tarkkuus (saanto 92-105 %). García-Villar et al.51 optimoivat olosuhteita kokeellista 

mallia käyttäen myös CE-DAD:llä, jolloin saatiin hiukan heikommat tulokset (lineaarinen alue 

750 µm asti, R > 0,995 ja RSD = 0,8-15 % sekä saanto 89-111 %) kuin HPLC-DAD:lla. Lisäksi 

HPLC-DAD:lla päästiin herkempiin havaitsemisrajoihin (LOD = 0,006-0,315 mg/l) kuin CE-

DAD:lla (LOD = 0,02-0,91 mg/l). Toisaalta CE-DAD:lla päästiin parempiin tuloksiin saannon ja 

havaitsemisrajan osalta kuin Hlabangana et al.72 määrittäessään HPLC-DAD:lla (lineaarinen alue 

50-400 µM, R > 0,989 ja RSD = 1,2-5,3 % sekä saanto 88-121 % että LOD = 0,17-2,8 mg/l). 

Menetelmillä46,51,72 viineistä määritetyt maksimipitoisuudet saatiin etanoliamiinista (33 mg/l51), 

putreskiinista (34 mg/l46) ja 1,2-diaminobutaanista (69 mg/l72). 

 

 
 

2.5.1.2 Menetelmät ilman esikäsittelyä 

Manetta et al.73 kehittivät ja validoivat HPLC-PDA-menetelmän 11 biogeenisen amiinin 

kvantifioimiseksi italialaisista Abruzzon alueen puna- ja valkoviinistä. Analyysiajan 

lyhentämiseksi ja analyysin vaihtelevuuden vähentämiseksi menetelmässä ei suoritettu näytteen 

esikäsittelyä. Tutkittiin kuitenkin myös aktiivihiilen käyttöä osaan näytteistä fenoliyhdisteiden 

poistamiseksi. Aiemmin näytteen esikäsittelyyn on käytetty muun muassa 

polyvinyylipyrrolidonia polyfenolien poistamiseksi. PVP adsorboi kuitenkin fenoliyhdisteiden 

Taulukko 1

Erilaisilla menetelmillä saatuja validointituloksia ja BA-pitoisuusvälejä, jotka saatu BA-määrityksellä viineistä. Kokeellista mallia käytetty optimoinnissa.

Laitteisto ja 

derivatisointireagenssi

Kolonni (HPLC) ja

kapillaari (CE)

Esikäsittely Biogeeniset amiinit Havaitsemisraja

LOD (mg/l)

Saanto

(%)

Toistettavuus

RSD (%)

Lineaarisuus Korrelaatiokerroin 

(R )

BA-pitoisuus viineissä Viite

HPLC-DAD,

NQS

Synergi Hydro-RP C18
LLE FEN, HIS, KAD, PUT, 

SER, TRY

0,006-0,315 91,9-105 RSD ≈ 0,6
r

RSD ≈ 5,6
p

0-250 µM (KAD)

0-750 µM (TYR)

0-1000 µM (muut)

0,9959-0,9997 < 0,025 mg/l (TRY) -

33,9 mg/l (PUT)

[46]*

HPLC-DAD,

NQS

Zorbax C8
- AGM, DAB, ETA, ETY,

FEN, HIS, TYR

0,17-2,83 88-121 RSD < 1,2
r

RSD = 1,6-5,3
p

0,05-0,4 mM 0,9890-0,9976 e.h. (AGM/DAB/FEN/HIS) -

69,1 mg/l (DAB)

[72]**

CE-DAD,

NQS

yhdistetty piidioksidi - AGM, ETA, FEN, HIS, 

KAD, PUT, SER, TRY, 

TYR

0,02-0,91 88,9-110,7 0,8-1,8
m

1,0-14,9
p

500 µM asti 

(AGM/HIS/SER/TRY/

TYR)

750 µM asti 

(ETA/FEN/KAD/PUT)

0,9952-0,9999 e.h. (m.p. ETA/HIS/PUT) -

33 mg/l (ETA)

[51]***

Biogeeniset amiinit: AGM (agmatiini), DAB (1,2-diaminobutaani), ETA (etanoliamiini), ETY (etyyliamiini), FEN (fenyylietyyliamiini), HIS (histamiini), KAD (kadaveriini), PUT (putreskiini), SER (serotoniini),

TRY (tryptamiini), TYR (tyramiini)

e.h. = ei havaittu, m.p. = muut paitsi

r 
retentioaika,

 p
 piikin pinta-ala, 

m 
migraatioaika

*taulukossa 3, **taulukossa 2, ***taulukossa 5
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lisäksi myös BA:ja, aiheuttaen BA-pitoisuuden huomattavaa vähenemistä. Myös aktiivihiilen 

käyttö aiheutti β-fenyylietyyliamiinin vähenemistä punaviinissä noin 29 % ja valkoviinissä amiini 

hävisi kokonaan. Tyramiinin osalta laskuprosentti oli noin 30 % ja 40 % puna- ja valkoviinissä. 

Kuvassa 2 on esitetty HPLC-kromatogrammit BA-standardiliuoksesta sekä valko- ja 

punaviininäytteestä.73 

  

 

 

 

Kuva 2. HPLC-kromatogrammit: BA-standardiliuos 10 mg/l (yllä), valkoviininäyte (keskellä) ja punaviininäyte (alla). Piikit: 1 = 

etanoliamiini, 2 = metyyliamiini, 3 = etyyliamiini, 4 = β-fenyylietyyliamiini, 5 = isoamyyliamiini, 6 = putreskiini, 7 = kadaveriini, 

8 = histamiini, 9 = tyramiini, 10 = spermidiini ja 11 = spermiini.73 

 

RP-HPLC-DAD-menetelmä kehitettiin mo Dugo et al.74 toimesta määrittämään 11 

dansyyliderivatisoitua biogeenista amiinia kokeellisista punaviineistä. Menetelmä ei vaatinut 
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näytteen esikäsittelyä ja se oli herkkä (LOD = 0,01-0,02 mg/l, Taulukko 2). Kuvassa 3 on esitetty 

HPLC-kromatogrammit BA-standardiliuoksesta ja viininäytteestä.74 

 

  

Kuva 3. HPLC-kromatogrammit BA-standardiliuoksesta (vasen) ja viininäytteestä (oikea). Piikit: 1 = tryptamiini, 2 = 2-

fenyylietyyliamiini, 3 = putreskiini, 4 = kadaveriini, 5 = 1,7-diamiinipentaani, 6 = histamiini, 7 = tyramiini, 8 = spermidiini, 9 = 

spermiini, 10 = o-metyylihydroksyyliamiini ja 11 = etanoliamiini.74  

  

 

Millán et al.60 kehittivät nopean (20 min) ja herkän (LOD = 0,5-40 µg/l, Taulukko 2) LC-ESI-

ITMS-määritysmenetelmän rutiinianalyysiä varten. Menetelmä kohdennettiin kahdeksalle 

amiinille viinissä ilman derivatisointia ja näytteen esikäsittelyä (ainoastaan näytteen laimennus ja 

suodatus). MS/MS valittiin sen erinomaisen selektiivisyyden vuoksi, mikä mahdollisti 

kohdeyhdisteiden yksiselitteisen tunnistamisen. Ioniparireagenssit tukahduttavat ionisaatiota 

MS:ssä, mutta kromatografisen erotuksen hyöty on kuitenkin suurempi kuin suppressiovaikutus. 

Histamiini, kadaveriini ja putreskiini eluoituivat lähes samaan aikaan, mutta muut amiinit 

erottuivat toisistaan hyvin (Kuva 4). Validointia varten valmistettiin synteettinen matriisi, jolla 

oli samat ominaisuudet kuin todellisella viininäytteellä.60 
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Kuva 4. Vasemmalla: LC-ITMS-kromatogrammi biogeenisista amiineista (0,5 mg/l) synteettisessä viinimatriisissa (IS = 0,5 

mg/l). Keskellä: LC-MS/MS-ioniloukku-segmenttikromatogrammi (MRM) biogeenisista amiineista (0,5 mg/l) synteettisessä 

viinimatriisissa (IS = 0,5 mg/l). Päällekkäin päätuotteen ionikromatogrammi. Oikealla: LC-MS/MS-kromatogrammi 

viininäytteestä. Piikit: 1 = tyramiini, 2 = tryptamiini, 3 = fenyylietyyliamiini, 4 = histamiini, 5 = kadaveriini, 6 = putreskiini, 7 = 

IS, 8 = spermidiini ja 9 = spermiini.60 

 

Taulukosta 2 voidaan havaita, että Manetta et al.73 HPLC-PDA-menetelmä osoitti hyvää 

lineaarisuutta (R > 0,9990, mittausalue oli lineaarinen 0,5-50 mg/l välillä) ja riittävää 

toistettavuutta (RSD = 1-8 %) sekä havaitsemisrajat olivat myös melko alhaiset (LOD = 0,02-

0,10 mg/l). Verrattaessa kolmea diodirividetektorilla72-74 varustettua HPLC:tä huomataan, että 

alhaisimpaan herkkyyteen pääsi mo Dugo et al.74 RP-HPLC-DAD-menetelmä (LOD = 0,01-0,02 

mg/l) ja huonoimman herkkyyden saavutti Hlabangana et al.72 HPLC-DAD-menetelmä (LOD = 

0,17-2,83 mg/l). Massaspektrometrisillä53,60 HPLC-menetelmillä päästiin myös alhaisiin 

havaitsemisrajoihin: Millán et al.60 LC-ESI-ITMS-menetelmällä saatu herkkyys oli 0,5-40 µg/l ja 

Cai et al.53 HPLC-MS/MS-menetelmällä 0,15-0,27 µM. Cai et al.53 menetelmällä oli myös hyvä 

saanto (95-105 %) ja toistettavuus piikin pinta-alalle (RSD < 4 %). Millán et al.60 menetelmän 

konsentraatioiden vaihtelun toistettavuus oli huonompi (RSD < 12 %) kuin retentioaikojen 

toistettavuus (CV < 0,01 %). Fluoresenssidetektoria16,75 käytettäessä HPLC:n kanssa voidaan 

todeta, että Li et al.75 HPLC-F-menetelmä saavutti erinomaiset havaitsemisrajat (LOD = 0,1-4 

nmol/l) sekä hyvän toistettavuuden (RSD < 4 %), lineaarisuuden (0,001-0,1 µmol/l, R2 > 0,999) 

ja saannon (96-102 %) verrattaessa muihin saatuihin tuloksiin HPLC-menetelmillä16,53,60,72-74, 

joissa ei ole tehty varsinaista näytteen esikäsittelyä. Berbegal et al.16 HPLC-F-menetelmällä ei 

ylletty vastaavalle tasolle havaitsemisrajoissa (LOD = 0,12-0,34 mg/l) ja menetelmä oli 

lineaarinen 50 mg/l asti (R2 > 0,991). Myös Manetta et al.73 menetelmän mittausalue oli 

lineaarinen 50 mg/l asti. 

 

Joillakin määritysmenetelmillä16,60,72,73 löydettiin viineistä histamiinipitoisuuksia (2,7 mg/l73, 8,2 

mg/l60, 11,1 mg/l16 ja 21,6 mg/l72 asti), jotka ylittivät histamiinipitoisuuden suositusrajoituksia 

Saksassa (2 mg/l), Hollannissa (3 mg/l), Suomessa (5 mg/l), Belgiassa (5-6 mg/l), Ranskassa (8 

mg/l), Sveitsissä ja Itävallassa (10 mg/l).12,42,43 Lisäksi joidenkin viinien histamiinipitoisuus (8,2 

mg/l60 ja 11,1 mg/l16) oli histamiinin myrkyllisyyspitoisuusalueella (alkaen 8-20 mg/l40) ja ylikin 

(21,6 mg/l72). Koska herkkä yksilö voi saada histamiini-intoleranssin jo 4 mg21 histamiinia, joten 

alle 0,2 l viiniä (21,6 mg/l72) voi aiheuttaa sen. Hlabangana et al.72 menetelmällä löytynyt suurin 
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tyramiinipitoisuus (59,7 mg/l) viinissä ylitti reilusti määritellyn tyramiinin 

myrkyllisyyspitoisuusalueen (alkaen 25-40 mg/l40,41), ja koska herkälle yksilölle 6–8 mg30 

tyramiinia voi aiheuttaa verenpaineen kohoamista ja pahoinvointia, niin oireet voivat ilmetä 

nauttimalla vain 0,1 l viiniä sekä yli 0,4 l viiniä voi aiheuttaa verenpainekriisin (yli 25 mg30 

tyramiinia). Joillakin menetelmillä60,72 löydettiin myös fenyylietyyliamiinipitoisuuksia (4,0 

mg/l60 ja 4,8 mg/l72 asti), jotka ylittivät fenyylietyyliamiinille määritellyn 

myrkyllisyyspitoisuuden (3 mg/l40,41). 

 

 

 

2.5.1.3 Puhdistus- ja uuttomenetelmät 

Zhang et al.52 tutkivat tarkoin eri derivatisointitapojen vaikutusta saantoihin ja matriisiefektiin 

sekä erilaisten uuttopatruunoiden puhdistustehokkuutta; derivatisointimenettely ja uutto-

olosuhteet optimoitiin yksityiskohtaisesti. Kehitettiin HPLC-UV-menetelmä seitsemän BA:n 

määrittämiseksi kiinalaisesta riisiviinistä. SPE-menetelmä, jossa käytettiin Oasis MCX -

patruunoita, osoitti parhaimman puhdistustehokkuuden kaikille BA:ille muihin patruunoihin 

Taulukko 2

Erilaisilla HPLC-menetelmillä saatuja validointituloksia ja BA-pitoisuusvälejä, jotka saatu BA-määrityksellä viineistä ilman esikäsittelyä.

Laitteisto ja 

derivatisointireagenssi

Kolonni Biogeeniset amiinit Havaitsemisraja

(LOD)

Saanto

(%)

Toistettavuus

RSD tai CV (%)

Lineaarisuus Korrelaatiokerroin 

(R  tai R
2
)

BA-pitoisuus viineissä Viite

HPLC-DAD,

NQS

Zorbax C8
AGM, DAB, ETA, ETY, 

FEN, HIS, TYR

0,17-2,83 mg/l 88-121 RSD < 1,2
r

RSD = 1,6-5,3
p

0,05-0,4 mM 0,9890-0,9976 (R ) e.h. (AGM/DAB/FEN/HIS) -

69,1 mg/l (DAB)

[72]*

HPLC-PDA,

Dns-Cl

Supelcosil LC-18 ETA, ETY, FEN, HIS, 

IAA, KAD, MEA, PUT, 

SPD, SPE, TYR

0,02-0,10 mg/l 72-97 RSD = 1-8 0,5-50 mg/l 0,9990-0,9999 (R ) e.h. (m.p. ETA/ETY/PUT) -

24,1 mg/l (ETA)

[73]

RP-HPLC-DAD,

Dns-Cl

C-18 Supelco Discovery DAP, ETA, FEN, HIS, 

KAD, MHA, PUT, SPD, 

SPE, TRY, TYR

0,01-0,02 mg/l 85,0-98,6 - - 0,99 (R ) e.h. (m.p. ETA/MHA/PUT) -

0,8 mg/l (ETA/HIS)

[74]

HPLC-ESI-ITMS Zorbax Eclipse XDB-C8
FEN, HIS, KAD, PUT, 

SPD, SPE, TRY, TYR

0,5-40 µg/l - RSD < 8
k,ps

RSD < 12
k,pv

CV < 0,01
r

2,5 mg/l asti 0,989-0,999
b 0,03 mg/l (TYR) -

13 mg/l (PUT)

[60]

HPLC-MS/MS,

d0-MASC/d3-MASC

Eclipse Plus C18
FEN, HEK, HIS, KAD, 

PUT, TRY, TYR 

0,15-0,27 µM 94,6-104,5 RSD = 0,98-2,54
p,ps

RSD = 2,11-3,87
p,pv

0,001-1,0 mM 0,9994-0,9997 (R
2
) 0 µM (FEN/HEK/KAD/TRY) 

- 652,9 µM (PUT)

[53]

HPLC-F,

TMPAB-Osu

Zorbax Eclipse XDB-C8
FEN, KAD, PUT, SPD, 

SPE

0,1-4 nmol/l 96-102 RSD = 0,7-2,8
k

RSD = 0,3-4,0

0,001-0,1 µmol/l 

(FEN/SPD)

0,002-0,1 µmol/l 

(KAD/PUT)

0,01-0,1 µmol/l (SPE)

0,9990-0,9996 (R
2
) 0,05 mg/l (KAD) -

0,24 mg/l (SPE) 

[75]

HPLC-F,

AccQ•Fluor™

Kinetex core-shell PFP HIS, KAD, PUT, TYR 0,12-0,34 mg/l - RSD < 1
r

RSD = 3-10
p

50 mg/l asti 0,991-0,997 (R
2
) e.h. (KAD) -

18,56 mg/l (PUT)

[16]

Biogeeniset amiinit: AGM (agmatiini), DAB (1,2-diaminobutaani), DAP (1,7-diamiinipentaani), ETA (etanoliamiini), ETY (etyyliamiini), FEN (fenyylietyyliamiini), HEK (1,6-heksametyleenidiamiini),

HIS (histamiini), IAA (isoamyyliamiini), KAD (kadaveriini), MEA (metyyliamiini), MHA (o -metyylihydroksyyliamiini), PUT (putreskiini), SPD (spermidiini), SPE (spermiini), TRY (tryptamiini),

TYR (tyramiini)

e.h. = ei havaittu, m.p. = muut paitsi

r 
retentioaika,

 p
 piikin pinta-ala

k 
konsentraatioiden vaihtelu

ps 
päivän sisäinen,

 pv 
päivien välinen

b
 regressiokerroin

*taulukossa 1
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verrattuna ja eliminoi matriisiefektiä tehokkaasti. Kuvassa 5 on esitetty HPLC-kromatogrammit 

BA-standardiliuoksesta ja kiinalaisesta riisiviininäytteestä.52 

 

 
Kuva 5. HPLC-UV-kromatogrammit: a) BA-standardiliuos (pitoisuus 0,01 mg/ml) ja b) kiinalainen riisiviininäyte. Piikit: 1 = 

tryptamiini, 2 = fenyylietyyliamiini, 3 = putreskiini, 4 = kadaveriini, 5 = histamiini, 6 = tyramiini ja 7 = spermidiini.52 

 

Biogeenisten amiinien määrittämiseksi viini- ja kalanäytteistä Cao ryhmineen76 kehitti 

yksinkertaisen, ympäristöystävällisen ja herkän menetelmän, joka perustui in situ Dns-Cl-

derivatisointiin yhdistettynä magneettiseen ioniseen nesteeseen ja dispersiiviseen neste-neste-

mikrouuttoon sekä HPLC-UV-analyysiin. Mikrouutossa, jossa käytettiin [CoCl4
2-]-pohjaista MIL 

[P6,6,6,14
+]2[CoCl4

2-] uuttoaineena, oli monia etuja kuten uuton nopeus, magneettierotus ja käyttö 

ilman orgaanista liuotinta. MIL-DLLME:llä saavutettiin erinomaiset uuttotehokkuudet ja puhdas 

kromatografinen tausta verrattuna [FeCl4
-]-pohjaiseen MIL:een. Faasierotus saavutettiin 

ulkoisella magneettikentällä, mikä lisäsi esikäsittelyn tehokkuutta. HPLC-kromatogrammit 

kuvassa 6 esitetyistä viinin nolla- ja lisäysnäytteestä osoittivat, että jotkut näytteiden BA:t olivat 

havaittavissa eikä merkittäviä häiriöpiikkejä löydetty BA:ien retentioajoilla.76 

 

 
Kuva 6. (A) HPLC-kromatogrammit viinin a) blankkinäytteelle ja b) lisäysnäytteelle. Piikit: Try = tryptamiini, Phe = 

fenyylietyyliamiini, His = histamiini, Tyr = tyramiini, Spd = spermidiini ja Spm = spermiini.76 
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Jia et al.49 määrittivät alkoholijuomista (valko-, puna- ja riisiviini sekä olut) yhdeksän eri 

biogeenista amiinia. Määritysmenetelmänä käytettiin HPLC-UV:ta ja in situ derivatisointia 

yhdistettynä DLLME-SFO:hon. Derivatisointimetodiksi valittiin bentsoylaatio, koska se 

mahdollistaa in situ derivatisoinnin vesiliuoksessa suhteellisen lyhyessä ajassa ja siinä voidaan 

käyttää bentsoyylikloridia, joka on edullinen ja saatavilla oleva reagenssi.49 

 

Taulukosta 3 nähdään, että Piasta et al.40 RP-HPLC-DAD-menetelmällä päästiin hyvään 

lineaarisuuteen (0,09-9,4 mg/l, R2 = 0,9997-0,9999), tarkkuuteen (CV < 4 %) ja herkkyyteen 

(LOD = 0,02-0,03 mg/l). Myös Zhang et al.52 HPLC-UV-menetelmän lineaarisuus oli hyvä (0,1-

100 mg/l, R2 > 0,999). Päivän sisäinen ja päivien välinen tarkkuus (RSD < 4 %) oli 

hyväksyttävissä rajoissa (AOAC 2012 mukaan).52 Lisäksi menetelmällä päästiin alhaisiin 

havaitsemisrajoihin (LOD = 2,1-5,6 µg/l). Saanto (85-113 %) oli paljon parempi kuin Jia et al.49 

HPLC-UV:lla saatu (61-147 %), mutta hiukan huonompi kuin Cao et al.76 HPLC-UV:lla (93-103 

%), García-Villar et al.46 HPLC-DAD:lla (92-105 %) ja Piasta et al.40 RP-HPLC-DAD:lla (97-

102 %) saadut. Cao et al.76 menetelmän havaitsemisrajat (LOD = 1,3-3,9 μg/l) olivat myös 

alhaiset ja toistettavuus oli samaa luokkaa (RSD < 5 %). Menetelmä oli lineaarinen tosin paljon 

edellistä alhaisemmalla alueella (0,01-1 mg/l, R2 > 0,991). Jia et al.49 menetelmällä (LOD = 5-10 

µg/l) ei päästy ihan yhtä alhaisiin havaitsemisrajoihin kuin kahdella edellä mainitulla 

menetelmällä ja toistettavuuskin oli huonompi (RSD < 11,5 %). Mittausalue oli lineaarinen 

viineille, joiden BA-pitoisuudet pysyivät alle 8 mg/l (0,05-8,0 mg/l, R2 > 0,992). 

Riisiviininäytteistä löytyi jopa 72,1 mg/l histamiinia, 39,0 mg/l tyramiinia ja 29,8 mg/l 

fenyylietyyliamiinia. Myös Zhang et al.52 havaitsivat runsaita BA-pitoisuuksia joistakin 

kiinalaisista riisiviineistä (esim. 3-näyte: 6,06 mg/l fenyylietyyliamiinia ja 68,6 mg/l tyramiinia), 

jotka saattoivat aiheuttaa terveyshaittaa kuluttajille, mikä korostaa BA-havaitsemismenetelmien 

kehittämisen ja jakelun kiireellisyyttä.52 Herkkä yksilö voi siis saada histamiini-intoleranssin jo 

alle 0,06 l viinimäärästä (72,1 mg/l49, jossa 4 mg21 histamiinia), kohonnutta verenpainetta ja 

pahoinvointia noin 0,1 l viinimäärästä (68,6 mg/l52, jossa 6–8 mg30 tyramiinia) sekä 

verenpainekriisin alle 0,4 l viinimäärästä (68,6 mg/l52, jossa yli 25 mg30 tyramiinia). 

Alkoholijuomissahan myrkyllinen pitoisuus on määritelty alkavaksi histamiinilla 8-20 mg/l, 

tyramiinilla 25-40 mg/l ja fenyylietyyliamiinilla 3 mg/l.40,41 Joten voidaan todeta, että edellä 

mainittu histamiinipitoisuus (72,1 mg/l49), tyramiinipitoisuus (68,6 mg/l52) ja 
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fenyylietyyliamiinipitoisuus (29,8 mg/l49) ylittivät reilusti määritetyt myrkyllisyyspitoisuudet. 

Lisäksi muissakin viineissä histamiinipitoisuus (11,5 mg/l76 ja 12,2 mg/l46), tyramiinipitoisuus 

(36,5 mg/l76 ja 39,0 mg/l49) ja fenyylietyyliamiinipitoisuus (5,2 mg/l46, 6,06 mg/l52 ja 7,45 mg/l40) 

ylsi niiden myrkyllisyyspitoisuusalueelle. Kaikilla määritysmenetelmillä40,46,49,52,76 löydettiin 

viineistä histamiinipitoisuuksia (2,02 mg/l40, 5,26 mg/l52, 11,5 mg/l76, 12,2 mg/l46 ja 72,1 mg/l49 

asti), jotka ylittivät histamiinipitoisuuden suositusrajoituksia12,42,43 (sivu 13). 

 

 

 

2.5.1.4 Derivatisointi 

Cai et al.53 käyttivät BA:ien merkitsemiseen isotooppileimattuja (engl. isotope-coded) 

derivatisointireagensseja, d0-10-metyyliakridoni-2-sulfonyylikloridia (kevyt muoto) ja d3-10-

metyyliakridoni-2-sulfonyylikloridia (raskas muoto). Isotooppileimatun johdannaisen pohjalta 

kehitettiin globaali isotooppinen sisäisen standardin kvantitatiivinen menetelmä seitsemän BA:n 

(Taulukko 2) määrittämiseksi HPLC-MS/MS:llä kiinalaisista riisiviineistä. BA:ien suhteellinen 

kvantifiointi saavutettiin laskemalla d0-MASC/d3-MASC-leimattujen johdannaisten piikkien 

pinta-alan suhteet. Erinomaisia lineaarisia vasteita suhteelliseen kvantifiointiin havaittiin välillä 

1:10-10:1. MASC-derivatisointi kesti 15 min ja  HPLC-MS/MS-ajo alle 5 min.53 

 

Taulukko 3

Erilaisilla HPLC-menetelmillä saatuja validointituloksia ja BA-pitoisuusvälejä, jotka saatu BA-määrityksellä viineistä. Käytetty eri puhdistus- ja uuttomenetelmiä.

Laitteisto ja 

derivatisointireagenssi

Kolonni Esikäsittely Biogeeniset amiinit Havaitsemisraja

(LOD)

Saanto

(%)

Toistettavuus

RSD tai CV (%)

Lineaarisuus Korrelaatiokerroin 

(R  tai R
2
)

BA-pitoisuus viineissä Viite

HPLC-UV,

Dns-Cl

Ultrasphere ODS C18
SPE FEN, HIS, KAD, PUT, 

SPD, TRY, TYR

2,07-5,56 μg/l 85-113 RSD = 0,86-3,81
ps

RSD = 2,13-3,82
pv

0,1-100 mg/l 0,9989-0,9995 (R
2
) e.h. (HIS/SPD/TRY) -

68,58 mg/l (TYR)

[52]

HPLC-UV,

Dns-Cl

Shimadzu C18
MIL-DLLME FEN, HIS, SPD, SPE, 

TRY, TYR

1,3-3,9 μg/l 93,2-103,1 RSD < 4,9 10-1000 µg/l 0,9907-0,9992 (R
2
) e.h. (FEN/SPD) -

 36,5 µg/l (TYR)

[76]

HPLC-UV,

Bnz-Cl

Gemini C18
DLLME-SFO DAP, FEN, HIS, KAD, 

PUT, SPD, SPE, TRY, 

TYR

0,005-0,01 mg/l 60,8-147,3 RSD = 0,2-8,8
p,ps

RSD = 2,8-11,5
p,pv

RSD < 0,2
r

0,05-8,0 mg/l 0,992-0,999 (R
2
) e.h. (kaikki) - 

72,1 mg/l (HIS)

[49]

HPLC-DAD,

NQS

Synergi Hydro-RP C18
LLE FEN, HIS, KAD, PUT, 

SER, TRY

0,006-0,315 mg/l 91,9-105 RSD ≈ 0,6
r

RSD ≈ 5,6
p

0-250 µM (KAD)

0-750 µM (TYR)

0-1000 µM (muut)

0,9959-0,9997 (R ) < 0,025 mg/l (TRY) -

33,9 mg/l (PUT)

[46]*

RP-HPLC-DAD,

CNBF

Gemini-NX C18
LLE FEN, HIS, TRY, TYR 0,02-0,03 mg/l 97-102 CV < 4 0,10-8,64 mg/l (FEN)

0,10-9,00 mg/l (HIS)

0,10-9,36 mg/l (TYR)

0,09-8,64 mg/l (TRY)

0,9997-0,9999 (R
2
) 0,12 mg/l (TRY) -

8,46 mg/l (TRY)

[40]

Biogeeniset amiinit: DAP (1,3-diaminopropaani), FEN (fenyylietyyliamiini), HIS (histamiini), KAD (kadaveriini), PUT (putreskiini), SER (serotoniini), SPD (spermidiini), SPE (spermiini), TRY (tryptamiini),

TYR (tyramiini)

e.h. = ei havaittu

r 
retentioaika,

 p
 piikin pinta-ala

ps 
päivän sisäinen,

 pv 
päivien välinen

*taulukossa 1
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Li et al.75 syntetisoivat uuden fluoresoivan yhdisteen TMPAB-Osu:n (engl. 8-phenyl-(4-oxy-

acetic acid N-hydroxysuccinimide ester)-4,4-difluoro-1,3,5,7-tetramethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-

indacene), jota käytettiin biogeenisten amiinien derivatisoimiseen ennen kolonnia. Viineistä ja 

omenoista määritettiin kvantitatiivisesti 5 amiinia. Useimmissa BA:ssa ei ole fluoroforia, paitsi 

aromaattisissa ja heterosyklisissä amiineissa, jonka avulla voidaan määrittää amiini 

fluoresoivasti. BODIPY (engl. difluoroboradiaza-s-indacenes) fluoroforilla on korkea 

fluoresenssimäärän tehokkuus, loistava valostabiilisuus ja laaja pH-alueen kestävyys. BODIPY:n 

käyttö on kuitenkin rajoitettua, koska funktionalisoituneen BODIPY:n synteesi on äärimmäisen 

vaikeaa ja tämän vuoksi kaupallinen BODIPY on harvinaista ja kallista, jonka vuoksi Li 

ryhmineen kehitti uuden fluoroforin amiinien merkitsemiseksi ja määrittämiseksi. TMPAB-

OSu:n nopea reaktio BA:en kanssa lievissä olosuhteissa johti hyvin määriteltyihin vakaisiin 

johdannaisiin useimmissa tapauksissa. Ehdotetulla menetelmällä päästiin erinomaisiin 

havaitsemisrajoihin 0,1-4 nmol/l välillä (Taulukko 2) ja HPLC-kromatogrammit viininäytteistä 

on esitetty kuvassa 7.75 

 

 

Kuva 7. HPLC-kromatogrammit: viininäytteestä (yllä) ja samasta viininäytteestä (alla), johon on lisätty biogeenisiä amiineja 

(0,02 µmol/l). Piikit: 1 = spermiini, 2 = fenyylietyyliamiini, 3 = spermidiini, 4 = putreskiini, 5 = kadaveriini ja a = TMPAB-OSu:n 

hydrolyysituote.75 
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Jastrzębska et al.18 käyttivät 1-fluori-2-nitro-4-(trifluorimetyyli)bentseeniä (engl. 1-fluoro-2-nitro-

4-(trifluoromethyl)benzene) derivatisointiin BA:ien kanssa ennen kolonnia ja määrittivät BA:t 

viineistä RP-HPLC-DAD:llä. Histamiinin, tryptamiinin, tyramiinin ja fenyylietyyliamiinin 

johdannaiset syntetisoitiin erittäin puhtaina ja karakterisoitiin 1H, 13C ja 19F NMR:llä. 

Variaatiokerroin oli kaikille näytteille alle 2,5 % ja saanto ≈ 100 %.18 

Piasta et al.40 määrittivät viineistä 4 biogeenista amiinia (Taulukko 3) RP-HPLC:llä ja 

derivatisoinnissa käytettiin CNBF:ää. Muodostuneet amiinijohdannaiset eristettiin ja 

karakterisoitiin röntgenkristallografisesti (engl. X-ray crystallography) ja liuoksesta 1H, 13C ja 19F 

NMR-spektroskooppisesti. Menetelmän ainutlaatuisuus perustui puhtaisiin ja hyvin 

karakterisoituihin amiinijohdannaisiin. Hydrolyysireaktion estäminen ja sivutuotteiden 

vähentäminen tehostivat amiinijohdannaisten erottumista kromatogrammista. CNBF-

johdannaismenetelmä on hyödyllinen BA:ien tunnistamisessa ja määrittämisessä 

elintarvikenäytteistä, joissa on aminoryhmiä sisältäviä yhdisteitä. Kuvassa 8 on esitetty HPLC-

kromatogrammit BA-CNBF-standardiliuoksesta sekä jälkiruoka- ja yrttiviinistä.40 

  

  

Kuva 8. HPLC-DAD-kromatogrammit BA-CNBF-standardiliuoksesta ja viininäytteistä: (A) jälkiruokaviini ja (B) yrttiviini. 

Piikit: CNBF = 2-kloori-1,3-dinitro-5-(trifluorimetyyli)bentseeni, Him-CNBF = histamiini-CNBF, Tyr-CNBF = tyramiini-CNBF, 

Trp-CNBF = tryptamiini-CNBF ja Phen-CNBF = fenyylietyyliamiini-CNBF.40 

 

Nalazek-Rudnicka ja Wasik77 kehittivät LC-MS/MS-menetelmän, jolla voitiin määrittää 

biogeenisia amiineja oluista ja viineistä sen jälkeen, kun amiinit oli derivatisoitu tosyylikloridilla. 

Tosyylikloridia derivatisointireagenssina ei oltu laajemmalti tutkittu ja useimmiten sillä oltiin 

derivatisoitu polyamiineja, joten tämän vuoksi se valittiin derivatisointireagenssiksi. 

Menetelmällä määritettiin 17 amiinia, joista 14 havaittiin. Huomioitavaa oli, että 

johdannaisreaktio voi johtaa erilaisten, moninkertaisesti tosyloitujen amiinijohdannaisten 

muodostumiseen. Yleisesti ottaen näytti siltä, että viinimatriisi lisäsi hieman 

derivatisointisaantoa, kun taas olutmatriisi vähensi. Tandem-massaspektrometrisen (MS/MS) 
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ilmaisimen käyttö johti korkeaan herkkyyteen (LOQ:t µg/l-tasolla) ja selektiivisyyteen. Kuvassa 

9 on esitetty kokonaisionikromatogrammi punaviininäytteestä.77 

 

 

Kuva 9. Kokonaisionikromatogrammi punaviininäytteestä. Piikit: MA = metyyliamiini, AGM = agmatiini, PUT = putreskiini, 

HIS = histamiini, CAD = kadaveriini, SPD = spermidiini ja TYR = tyramiini.77 

 

2.5.1.5 Ydin-kuori -kolonni 

Preti ryhmineen9 kehitti luotettavan menetelmän 11 BA:n kvantifioimiseksi viineistä ja 

hedelmänektareista käyttämällä Kinetex C18 ydin-kuori-hiukkas -kolonnia ja HPLC:tä 

yhdistettynä F- ja UV-detektoreihin sekä derivatisoimalla dansyylikloridilla. Kehitetty 

menetelmä validoitiin lineaarisuuden (0,01-8 mg/l, R2 > 0,997 HPLC-F ja 0,06-8 mg/l, R2 > 0,995 

HPLC-UV), herkkyyden (LOD = 0,002-0,023 mg/l HPLC-F ja LOD = 0,013-0,112 mg/l HPLC-

UV), tarkkuuden (päivän sisäinen ja päivien välinen RSD < 4 % HPLC-F ja HPLC-UV) ja 

saannon (> 95 %) suhteen. Kuvassa 10 HPLC-F-kromatogrammit BA-standardiliuoksesta, 

viinistä ja aprikoosinektarista. Menetelmä osoittautui nopeaksi (13 min) ja vihreäksi, ja soveltuu 

siksi laboratorioille, joissa analysoidaan suuria näytemääriä esimerkiksi laadunvalvonnassa, 

koska menetelmä säästää paljon aikaa ja liuottimia sekä välineet ja reagenssit ovat edullisia.9 
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Kuva 10. HPLC-F-kromatogrammit: A) BA-standardiliuos 1 mg/l, B) viini ja C) aprikoosinektari. Piikit: 1 = metyyliamiini, 2 = 

etyyliamiini, 3 = agmatiini, 4 = β-fenyylietyyliamiini, 5 = putreskiini, 6 = kadaveriini, 7 = histamiini, 8 = sisäinen standardi, 9 = 

serotoniini, 10 = tyramiini, 11 = spermidiini ja 12 = spermiini.9 

 

Berbegal ryhmineen16 vertaili Luna C18 HPLC -kolonnia ja Kinetex 2,6 μm ydin-kuori PFP 

HPLC -kolonnia. BA-määritykset viineistä tehtiin ilman esikäsittelyä (vain sentrifugointi ja 

suodatus), derivatisoimalla ja HPLC-F:llä. Kinetexillä testattiin 2 eri eluutio-ohjelmaa (I ja II). 

Lunalla kokonaisajoaika oli 50 min, Kinetexillä I-ohjelmalla 10 min ja II-ohjelmalla 25 min. 

Kinetexiä käytettäessä menetelmä oli herkempi ja selektiivisempi (II-ohjelmalla: lineaarinen 50 

mg/l asti, R2 = 0,991-0,997, LOD = 0,12-0,34 mg/l, RSD < 1 % (retentioaika) ja RSD = 3-10 % 

(piikin pinta-ala), Taulukko 2). Kinetexillä liikkuvan faasin liuotintilavuus oli näytettä kohden 20 

ml, kun taas Lunalla 47 ml, joten jätettä tuotettiin vähemmän. Myös UV-lampun 

käyttökustannuksissa säästettiin, kun ajo-aika oli lyhyempi käytettäessä Kinetexiä. Kuvassa 11 on 

esitetty HPLC-kromatogrammit käytettäessä Luna C18 HPLC -kolonnia sekä Kinetex ydin-kuori 

PFP -kolonnia I- ja II-ohjelmalla standardiliuoksesta ja punaviininäytteestä, johon on lisätty 

biogeenisia amiineja.16 
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Kuva 11. Kromatogrammit (vasemmalla), jotka on saatu neljän BA:n, histamiinin (HIM), tyramiinin (TYM), putreskiinin (PUT), 

kadaveriinin (CAD) (50 mg/l) ja sisäisen standardin (IS) standardiliuoksesta: (a) Luna C18 HPLC -kolonni, (b) Kinetex PFP 

HPLC -kolonni, eluutio-ohjelma I ja (c) Kinetex PFP HPLC-kolonni, eluutio-ohjelma II. Kromatogrammit (oikealla), jotka on 

saatu Tempranillo-punaviinistä, jossa on neljää BA:ta (10 mg/l), histamiinia (HIM), tyramiinia (TYM), putreskiiniä (PUT), 

kadaveriinia (CAD) ja sisäistä standardia (IS) seuraavilla tavoilla: (a) Luna C18 HPLC -kolonni, (b) Kinetex PFP HPLC -kolonni, 

eluutio-ohjelma I ja (c) Kinetex PFP HPLC -kolonni eluutio-ohjelma II.16 

 

2.5.1.6 BA- ja AH-määritys samanaikaisesti 

Gómez-Alonso et al.34 kehittivät HPLC-menetelmän, jonka etuja olivat: yhdeksän biogeenisen 

amiinin, 24 aminohapon ja ammoniumionin kvantifiointi yhdellä injektiolla viineistä ja oluista; 

fotodiodirividetektorin käyttö; helppo DEEMM-derivatisointi; derivatisointireagenssin ylimäärän 

täydellinen hajoaminen näytteen valmistuksen aikana sekä havaitsemisrajat alle 0,40 mg/l 

aminohapoille ja alle 0,06 mg/l biogeenisille amiineille. Keskimääräiset saannot olivat välillä 95-

103 %, paitsi arginiinin ja putreskiinin tapauksessa, jotka olivat vastaavasti 94 % ja 90 %. 

Kromatogrammit standardiliuoksesta ja punaviinistä on esitetty kuvassa 12.34 
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Kuva 12. Aminohappojen, ammoniumionin ja biogeenisten amiinien aminoenonijohdannaisten HPLC-kromatogrammi 280 

nm:ssä. a) Standardiliuos ja b) punaviini. Piikit: 1 = asparagiinihappo, 2 = glutamiinihappo, I.S. = sisäinen standardi (L-2-

aminoadipiinihappo), 3 = asparagiini, 4 = seriini, 5 = HO-proliini, 6 = glutamiini, 7 = histidiini, 8 = glysiini, 9 = treoniini, 10 = β-

alaniini, 11 = arginiini, 12 = α-alaniini, 13 = GABA, 14 = proliini, 15 = histamiini, 16 = tyrosiini, 17 = ammoniumioni, 18 = 

agmatiini, 19 = valiini, 20 = metioniini, 21 = kysteiini, 22 = isoleusiini, 23 = tryptofaani, 24 = leusiini, 25 = fenyylialaniini, 26 = 

ornitiini, 27 = lysiini, 28 = spermidiini, 29 = tyramiini, 30 = putreskiini, 31 = tryptamiini, 32 = kadaveriini, 33 = 

fenyylietyyliamiini ja 34 = isoamyyliamiini.34 

 

2.5.2 Erittäin korkean erotuskyvyn nestekromatografia 

Palomino-Vasco et al.19 määrittivät Tempranillo-punaviineistä (nuori, tammi ja ikääntynyt) 

kahdeksan biogeenista amiinia UHPLC-F:llä ja OPA-derivatisoimalla ilman näytteen puhdistusta 

(paitsi suodatus). Tammi- ja nuorten punaviinien välillä ei havaittu merkittäviä eroja BA-

kokonaispitoisuudessa, mutta ikääntyneen viinin BA-kokonaispitoisuus oli huomattavasti 

erilainen. Viinin ikääntymisen myötä havaittiin BA-kokonaispitoisuuden laskua. Kuvassa 13 

näkyy menetelmän kesto (noin 12 min) sekä kromatogrammit BA-standardiliuokselle ja 

viininäytteelle.19 
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Kuva 13. Kromatogrammi, joka on saatu optimoiduissa olosuhteissa kahdeksan BA:n ja sisäisen standardin (IS) liuoksesta. 

[PUT] = [CAD] = 0,75 mg/l, [AGM] = [HIM] = 1 mg/l, [ETA] = 0,30 mg/l, [TYM] = [TRY] = 0,50 mg/l ja [PEA] = 0,45 mg/l. 

Pisteviiva näyttää todellisen viininäytteen kromatogrammin. Piikit: PUT = putreskiini, AGM = agmatiini, CAD = kadaveriini, 

ETA = etanoliamiini, HIM = histamiini, TYM = tyramiini, TRY = tryptamiini ja PEA = fenyylietyyliamiini.19 

 

Biogeenisten amiinien ja aminohappojen samanaikainen määritys on haasteellista. Palomino-

Vasco ryhmineen23 kehitti menetelmän 8 BA:n ja 9 esiaste-AH:n määrittämiseksi viineistä ja 

oluista automaattisella online-OPA-derivatisoinnilla ennen kolonnia ja UHPLC-F:llä. Kuvassa 14 

näkyy menetelmän kesto (15 min) ja kromatogrammi optimoiduissa olosuhteissa.23 

 

 

Kuva 14. Kromatogrammi biogeenisten amiinien ja esiaste-aminohappojen johdannaisista optimaalisissa olosuhteissa, online-

derivatisoinnin ja kromatografisen erotuksen jälkeen. Piikit: ARG = arginiini, AGM = agmatiini, GLU = glutamiinihappo, GLY = 

glysiini, PUT = putreskiini, HIS = histidiini, HIM = histamiini, SER = seriini, ETA = etanoliamiini, LYS = lysiini, CAD = 

kadaveriini, TRP = tryptofaani, TRY = tryptamiini, TYR = tyrosiini, TYM = tyramiini, PHE = fenyylialaniini ja PEA = 2-

fenyylietyyliamiini.23 

 

Latorre-Moratalla ryhmineen3 validoi nopean (alle 7 min) ja monikäyttöisen UHPLC-F-

menetelmän yhdistettynä online-OPA-jälkikolonniderivatisointiin, joka mahdollisti 12 

biogeenisen amiinin ja polyamiinin määrittämisen eri elintarvikematriiseissa (viini, kala, juusto ja 
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kuiva fermentoitu makkara). Kromatogrammit eri matriiseista on esitetty kuvassa 15. 

Menetelmän avulla voidaan analysoida suuria näytemääriä vähäisellä liuotinkulutuksella, mikä 

on sopusoinnussa ympäristön kestävyyskriteerien kanssa.3 

 

 

Kuva 15. Kromatogrammit: (A) 25 mg/l BA- ja polyamiiniliuos, (B) viini, (C) kala, (D) juusto ja (E) kuivamakkara. Piikit: OC = 

oktopamiini, DO = dopamiini, TY = tyramiini, PU = putreskiini, SE = serotoniini, CA = kadaveriini, HI = histamiini, AG = 

agmatiini, PHE = fenyylietyyliamiini, SD = spermidiini, TR = tryptamiini ja SM = spermiini.3 

 

Uusi MS-herkkä johdannaisreagenssi 4′-karbonyylikloridirosamiini (engl. 4′-carbonyl chloride 

rosamine), jolla on pysyvä positiivisesti varautunut osa, suunniteltiin, syntetisoitiin ja käytettiin 

ensimmäistä kertaa BA- ja AH-määrityksiin He et al.58 toimesta. Nopea (10 min), selektiivinen ja 

ympäristöystävällinen menetelmä BA- ja AH-kvantifiointiin elintarvikkeista perustui in situ 

CCR-derivatisointiin DUADLLME:llä yhdistettynä UHPLC-MS/MS:iin käyttämällä MRM:aa. 

Optimoiduissa olosuhteissa in situ DUADLLME valmistui nopeasti (1 min) suurilla 

derivatisointitehokkuuksilla (≥ 98,5%). Kuvassa 16 on tyypillinen MRM-kromatogrammi 

punaviinistä. Tulokset osoittivat, että menetelmä oli tarkka ja käytännöllinen BA- ja AH-

kvantifioimiseksi tavallisista elintarvikenäytteistä (viini, olut, juusto, makkara ja kala).58 
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Kuva 16. Tyypillinen MRM-kromatogrammi BA-CCR- ja AH-CCR-johdannaisista punaviinissä. Piikit: Try = tryptofaani, Phe = 

2-fenyylietyylialaniini, Arg = arginiini, Orn = ornitiini, Lys = lysiini, TRM = tryptamiini, His = histidiini, AGM = agmatiini, PEA 

= 2-fenyylietyyliamiini, PUT = putreskiini, CAD = kadaveriini, HIM = histamiini, Tyr = tyrosiini, IS = 1,7-diaminoheptaani, 

TYM = tyramiini, SPD = spermidiini ja SPM = spermiini.58 

 

Jia et al.10 kehittivät herkän menetelmän seitsemän biogeenisen amiinin määrittämiseksi 

eteläkorealaisista perinteisistä bokbunja-viineistä UHPLC-Q-TOF/MS:llä. BA:t derivatisoitiin 

ennen kolonnia dansyylikloridilla ja uutettiin SPE:llä. Ehdotettua menetelmää sovellettiin 18 

kaupallisesti saatavan bokbunja-viinin BA-analyysiin.10 

 

Taulukosta 4 nähdään, että Latorre-Moratalla et al.3 UHPLC-F-menetelmä tarjosi riittävän 

lineaarisuuden (11 eri konsentraatiota 0,1-50 mg/l väliltä ja R ≥ 0,9990) ja toistettavuuden (RSD 

< 4 %) sekä kromatografinen herkkyyskin (LOD  = 0,05-0,2 mg/l) kaikille amiineille oli hyvä. 

Saanto (94-103 %) oli paras verrattuna muihin UHPLC-menetelmillä10,19,23,58 saatuihin saantoihin 

(71-138 %). Muilla UHPLC-menetelmillä10,19,23,58 tosin päästiin alhaisempiin havaitsemisrajoihin 

(jopa 0,3 µg/l58 asti). Palomino-Vasco et al.19 UHPLC-F-menetelmän herkkyys (LOD = 6-22 

µg/l) oli paras verrattuna muihin UHPLC-F-menetelmillä3,23 saatuihin, ja menetelmän 

toistettavuuskin oli hyvä (RSD < 6 %). Palomino-Vasco et al.23 UHPLC-F-menetelmän herkkyys 

(LOD = 7-206 µg/l) ja toistettavuus (RSD < 13 %) eivät yltäneet ihan edellisen tasolle. He et al.58 

UHPLC-MS/MS-menetelmä, jossa käytettiin in situ DUADLLME:a, päästiin herkkyydessä 

kaikista parhaimpiin ja alhaisimpiin havaitsemisrajoihin (LOD = 0,3-0,7 μg/l) muihin UHPLC-

menetelmiin10,19,23,58 verrattuna. Menetelmän toistettavuus (RSD < 14 %) ei tosin ollut yhtä hyvä 

kuin Latorre-Moratalla et al.3 ja Palomino-Vasco et al.19 menetelmillä saadut (RSD < 4 % ja RSD 

< 6 %). Jia et al.10 UHPLC-Q-TOF/MS-menetelmällä päästiin myös alhaisiin havaitsemisrajoihin 

(LOD = 3-15 µg/l), vaikka toistettavuudessa (RSD = 1-11 %) olikin vaihtelevuutta. Saannon (71-

123 %) suuri vaihtelu katsottiin johtuvan näytteissä olevasta kompleksisesta matriisista, jonka 

vaikutusta ei voitu kokonaan poistaa SPE:llä. Määritetyt amiinipitoisuudet bokbunja-viineissä 
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vaihtelivat 0-3,1 mg/l välillä ja kokonaisamiinipitoisuus pysyi alle 8,9 mg/l. Palomino-Vasco et 

al.19 menetelmällä määritetyt BA-kokonaispitoisuudet Tempranillo-viineissä vaihtelivat välillä 

22,2-73,4 mg/l ja yksittäisistä amiineista putreskiinia löytyi jopa 42,6 mg/l. Kaikilla 

määritysmenetelmillä3,10,19,23,58 löydettiin viineistä histamiinipitoisuuksia (2,2 mg/l58, 2,8 mg/l10, 

3 mg/l23, 5,5 mg/l3 ja 10,3 mg/l19 asti), jotka ylittivät histamiinipitoisuuden 

suositusrajoituksia12,42,43 (sivu 13). 

 

 
 

2.5.3 Korkean lämpötilan nestekromatografia 

Keskitason laboratorioissa on kysyntää nopealle BA-määritykselle elintarvikkeista LC:llä. Tätä 

tarkoitusta varten korkean lämpötilan nestekromatografia esitettiin Zhong et al.78 tutkimuksessa 

toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona, joka toimii tavanomaisella LC-alustalla kohtalaisen 

korkeissa lämpötiloissa jopa 80 °C:seen asti. LC-alustaa mukautettiin sisällyttämällä 

esilämmittimeksi sopivan pituinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu mikroreikäputki. BA-

bentsoyylijohdannaiset osoittivat hyvää lämpöstabiilisuutta lämmönkestävässä kolonnissa. 

HTLC-menetelmällä amiinit saatiin erotettua 5 minuutissa (Kuva 17) eli nopeammin kuin muissa 

verratuissa HPLC- tai UHPLC-menetelmissä. Etuna UHPLC:ssä on pienempi liuotinkulutus 

verrattuna HTLC:hen. Toisaalta HTLC-laitteisto on edullisempi verrattuna UHPLC-laitteistoon.78 

Taulukko 4

Erilaisilla UHPLC-menetelmillä saatuja validointituloksia ja BA-pitoisuusvälejä, jotka saatu BA-määrityksellä viineistä.

Laitteisto ja 

derivatisointireagenssi

Kolonni Esikäsittely Biogeeniset amiinit Havaitsemisraja

(LOD)

Saanto (%) Toistettavuus

RSD (%)

Lineaarisuus

(mg/l)

Korrelaatiokerroin 

(R  tai R
2
)

BA-pitoisuus viineissä Viite

UHPLC-F,

OPA

Zorbax Eclipse XDB-C18
- AGM, ETA, FEN, HIS, 

KAD, PUT, TRY, TYR

5,6-22,4 µg/l 78,9-126,7 1,44-6,05
ps

2,22-5,57
pv

0,019-1,0 0,9942-0,9995 (R
2
) e.h. (m.p. ETA/PUT) -

42,6 mg/l (PUT)

[19]

UHPLC-F,

OPA

Zorbax Eclipse Plus-C18
- AGM, ETA, FEN, HIS, 

KAD, PUT, TRY, TYR

6,6-206 µg/l 72,3-138,4 1,33-6,03
ps

3,34-12,6
pv

0,01-0,15
ar

 -

0,5-10
yr

0,9970-0,9996 (R
2
) e.h. (m.p. ETA/PUT/TYR) -

20 mg/l (ETA)

[23]

UHPLC-F,

OPA

Acquity UPLC BEH C18
- AGM, DOP, FEN, HIS, 

KAD, OKP, PUT, SER, 

SPD, SPE, TRY, TYR

0,05-0,2 mg/l 93,56-103,28 0,56-4,04 0,1-50
e R ≥ 0,9990 e.h. (m.p. FEN/HIS/SPD/TYR) -

10,79 mg/l (PUT)

[3]

UHPLC-MS/MS,

CCR

Agilent SB C18
DUADLLME AGM, FEN, HIS, KAD, 

PUT, SPD, SPE, TRY, 

TYR

0,3-0,7 μg/l 83-110 3,8-13,4 0,01-20 0,993-0,997 (R ) e.h. (AGM/FEN/TRY) -

6,11 mg/l (PUT)

[58]

UHPLC-Q-TOF/MS,

Dns-Cl

Acquity™ UPLC SPE FEN, HIS, KAD, PUT, 

SPD, TRY, TYR

3-15 µg/l 70,5-123,2 0,9-5,0
ps

1,0-10,7
pv

0,02-4,0 0,994-0,999 (R
2
) e.h. (m.p. PUT/TYR) -

3,12 mg/l (PUT)

[10]

Biogeeniset amiinit: AGM (agmatiini), DOP (dopamiini), ETA (etanoliamiini), FEN (fenyylietyyliamiini), HIS (histamiini), KAD (kadaveriini), OKP (oktopamiini), PUT (putreskiini), SER (serotoniini), 

SPD (spermidiini), SPE (spermiini), TRY (tryptamiini), TYR (tyramiini)

e.h. = ei havaittu, m.p. = muut paitsi

ps 
päivän sisäinen,

 pv 
päivien välinen

ar
 alaraja, 

yr
 yläraja

e
 11 eri konsentraatiota 0,1-50 mg/l väliltä 
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Kuva 17. HTLC-erotuksen kromatogrammi viinistä. Olosuhteet: esilämmitysputki 1 m, uunin lämpötila 73 °C, 3 ml/min, 30-40-

64-100-100 % asetonitriili-gradientti 0-2,33-4,2-4,27-5,5 min. Piikit: 1 = putreskiini, 2 = kadaveriini, (3 = tryptamiini, 4 = 2-

fenyylietyyliamiini,) 5 = spermidiini, 6 = spermiini, 7 = tyramiini, (8 = oktopamiini) ja muut = tuntemattomia häiriöpiikkejä.78 

 

2.5.4 Nanonestekromatografia 

Hernández-Borges ryhmineen31 määritti 10 biogeenista amiinia puna- ja valkoviineistä nanoLC-

UV:lla. Menetelmässä yhdistettiin näytteen esikäsittely PVP:llä, Dns-Cl-derivatisoinnin jälkeinen 

puhdistus offline-SPE:llä sekä online-puhdistus- ja esikonsentrointivaihe käyttämällä C18-

loukkukolonnia. Menetelmällä päästiin alhaisiin BA-havaitsemisrajoihin (LOD = 18-48 µg/l). 

Lisätutkimuksia aiottiin tehdä saantojen parantamiseksi, koska standardeista saadut saannot (93-

117 %) olivat huomattavasti parempia kuin viininäytteistä saadut (29-94 %).31 

 

2.5.5 Misellaarinen nestekromatografia 

Misellaarinen nestekromatografia, jossa käytetään pinta-aktiivista liuosta, on vaihtoehto 

tavanomaiselle HPLC:lle. MLC:ssä näyte voidaan injektoida kromatografiseen järjestelmään 

ilman edeltävän uuttomenettelyn tarvetta. Gil-Agustí et al.11 määrittivät kaksi biogeenistä amiinia 

(tryptamiini ja tyramiini) sekä niiden esiaste-aminohapot (tryptofaani ja tyrosiini) MLC:llä. 

Määrityksessä käytettiin dodekyylinatriumsulfaatin ja 1-propanolin hybridimisellaarista liikkuvaa 

faasia (engl. hybrid micellar mobile phase), C18-kolonnia ja sähkökemiallista detektointia. 

Menetelmällä saatiin alhaiset BA- ja AH-havaitsemisrajat (LOD = 10-40 µg/l). MLC-PAD:n 

soveltuvuutta testattiin useille viinityypeille eikä matriisivaikutusta havaittu.11 
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2.5.6 Kapillaarielektroforeesi 

García-Villar et al.51 esittivät CE-DAD-menetelmän biogeenisten amiinien määrittämiseksi 

espanjalaisista punaviineistä. Tutkittiin erilaisia näytteen online-esikonsentrointitekniikoita ja 

näytteen/reagenssin syöttötapoja optimaalisen derivatisointiolosuhteen löytämiseksi. Lisäksi 

selvitettiin näytteen elektrokineettisen injektion vaikutusta herkkyyden lisäämiseksi. Käytettiin 

myös kokeellista mallia elektroforeettisen erottelun ja kapillaarin sisäisen 

derivatisointiolosuhteen tehokkaammaksi optimoimiseksi. Monikriteeristä päätöksentekoa (engl. 

multiple-criteria decision-making) käytettiin vuorovaikutteisten muuttujien samanaikaiseen 

optimointiin. Menetelmässä reagenssi- ja puskuriliuokset johdettiin hydrodynaamisesti 

kapillaariin, kun taas näyte injektoitiin elektrokineettisesti, mahdollistaen siten analyyttien 

selektiivisen esikonsentroinnin, kenttävahvistetulla näytteen konsentroimisella (engl. field-

amplified sample stacking). Lisäksi menetelmän herkkyyttä parannettiin FASS:lla, joka johti 

signaalien huomattavaan suurenemiseen (kolmesta kahdeksankertaiseen). Amiinit merkittiin 

kapillaarissa käyttämällä vyöhykkeen ohittavaa derivatisointimenetelmää sekoitetussa tandem-

tilassa (engl. zone-passing derivatization approach in mixed tandem mode). Kuvassa 18 on 

esitetty elektroferogrammit BA- ja AH-standardiliuoksista sekä BA-lisätystä 

punaviininäytteestä.51 

  

  

Kuva 18. Elektroferogrammit CE-menetelmällä kokeellisissa olosuhteissa. Vasemmalla: (a) BA-standardiliuos (0,5 mM kutakin 

amiinia) ja (b) AH-standardiliuos (0,5 mM). Oikealla: punaviininäyte BA-lisäyksellä (50 µM kutakin amiinia). Piikit: 1 = 

agmatiini, 2 = NQS ylimäärä, 3 = tryptamiini, 4 = kadaveriinin yksöisjohdannainen, 5 = fenyylietyyliamiini, 6 = histamiini, 7 = 

serotoniini, 8 = putreskiinin yksöisjohdannainen, 9 = etanoliamiini, 10 = tyramiini, 11 = kadaveriinin kaksoisjohdannainen ja 12 = 

putreskiinin kaksoisjohdannainen.51 
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Kapillaarielektroforeesi-tandem-massaspektrometrilla (CE-MS/MS) Daniel ryhmineen79 määritti 

yhdeksän biogeenista amiinia kaupallisista oluista ja viineistä. Näytteet puhdistettiin 

polyvinyylipolypyrrolidonilla, minkä jälkeen ne suodatettiin. PVA-päällystetyn 

piidioksidikapillaarin käyttö mahdollisti elektro-osmoottisen virtauksen vaimenemisen ja siten 

lisäsi erotustehokkuutta. Menetelmä oli yksinkertainen, herkkä ja nopea (< 10 min). Lisäksi 

syntyi vähän jätettä (pienet näytemäärät ja vähäinen reagenssinkulutus), joten se sopii 

ympäristöystävälliseksi menetelmäksi vihreän kemian tarkoitusten mukaisesti. Kuvassa 19 on 

esitetty CE-MS/MS-elektroferogrammi BA-liuoksesta.79 

 

 

Kuva 19. CE-MS/MS-elektroferogrammi BA-liuoksesta (20 mg/l) taustaelektrolyytissä. TIC = kokonaisionielektroferogrammi, 

SPM = spermiini, SPD = spermidiini, PUT = putreskiini, HIS = histamiini, CAD = kadaveriini, DIA = 1,7-diaminoheptaani (5 

mg/l, sisäinen standardi), PHE = fenyylietyyliamiini, TYR = tyramiini, TRY = tryptamiini ja URO = urokaanihappo.79 

 

Kvasnička ja Voldřich59 määrittivät biogeenisia amiineja viineistä ja muista elintarvikenäytteistä 

käyttäen kapillaarivyöhyke-elektroforeesia johtokykydetektorilla ilman derivatisointia ja näytteen 

puhdistusta (vain laimennus ja suodatus). Tulokset osoittivat CZE-menetelmän olevan toistettava 

ja nopea (10 min), hyvä vaihtoehto HPLC:lle. Lisäksi herkkyys (∼µmol/l), alhaiset 

käyttökustannukset (ei erotuskolonnia, vain tyhjä FEP-kapillaari) ja ympäristöystävällisyys (pieni 

määrä ∼500 µl/analyysi vesipohjaista laimennettua elektrolyyttiä) olivat CZE-menetelmän etuja. 

Suolaisissa elintarvikenäytteissä haittoina olivat konduktometrisen havaitsemisen 

epäselektiivisyys ja korkeammat havaitsemisrajat.59 
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Ginterová et al.39 kehittivät automatisoidun menetelmän, joka perustui kapillaari-isotakoforeesin 

online-kytkentään kapillaarivyöhyke-elektroforeesin kanssa ja UV-detektioon kolmen BA:n 

erottamiseksi ja määrittämiseksi punaviineistä. CITP-CZE-UV-yhdistelmän tärkeimmät edut 

olivat amiinien online-esikonsentrointi CITP-vaiheessa ja havaitseminen selektiivisellä 

fotometrisellä detektorilla ilman derivatisointivaihetta sekä CZE-erotuksen korkea 

erotustehokkuus. CITP-CZE-UV-menetelmää voidaan käyttää punaviininäytteiden 

rutiinivalvontaan.39 

 

Zhang ryhmineen50 esitti 3-(4-fluorobentsoyyli)-2-kinoliinikarboksialdehydiä (engl. 3-(4-

fluorobenzoyl)-2-quinolinecarboxaldehyde) fluorogeenisena derivatisointireagenssina seitsemälle 

biogeeniselle amiinille. Näiden johdannaisten herkät ja nopeat (13 min) määritykset saavutettiin 

misellisellä sähkökineettisellä kapillaarikromatografialla laserindusoidun fluoresenssidetektorin 

kanssa. Menettelyä sovellettiin muutoin onnistuneesti BA-määrittämiseen soijakastike-, kala- ja 

viininäytteistä, paitsi testattujen näytteiden histamiinia ja tyramiinia ei voitu tunnistaa 

häiriösignaalien takia. Tästä syystä menetelmä ei sovellu punaviinin maailmanlaajuisen tason 

BA-kvantifiointiin.50 

 

Taulukosta 5 nähdään, että García-Villar et al.51 CE-DAD-menetelmällä saatu päivän sisäinen 

toistettavuus (RSD < 2 %) oli paljon parempi kuin päivien välinen toistettavuus (RSD < 15 %). 

Saanto (89-111 %) oli lähes sama kuin Daniel et al.79 CE-MS/MS-menetelmän PVPP-

puhdistuksella saatu (87-113 %), mutta Daniel et al.79 menetelmän herkkyys (LOD = 1-2 µg/l) oli 

parempi kuin García-Villar et al.51 menetelmän (LOD = 0,02-0,91 mg/l) ja Ginterová et al.39 

CITP-CZE-UV-menetelmän (LOD = 0,33-0,37 mg/l). Lisäksi Daniel et al.79 menetelmällä oli 

laaja lineaarinen mittausalue (0,05-100 mg/l, R2 > 0,996) ja konsentraatioiden toistettavuus (RSD 

< 6 %) oli hyvä. Kvasnička ja Voldřich59 CZE-CD-menetelmällä saatu saanto (86-107 %) oli 

samaa luokkaa kuin edellisillä menetelmillä51,79 saadut ja piikin pinta-alan toistettavuus oli hyvä 

(RSD < 4 %). Zhang et al.50 MEKC-LIF-menetelmän toistettavuus oli hyvä (RSD < 6 %) ja 

herkkyys (LOD = 0,4-12 nM) oli parempi kuin Kvasnička ja Voldřich59 menetelmän (LOD = 2-5 

µM). Kvasnička ja Voldřich59 menetelmän lineaarinen mittausalue (5-200 µM (KAD) ja 5-100 

µM (muut), R > 0,999) oli tosin isommille pitoisuuksille määritetty kuin Zhang et al.50 

menetelmän (0,005-1 µM (FEN), 0,05-10 µM (SPE) ja 0,01-2 µM (muut), R > 0,997). Ginterová 
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et al.39 menetelmän saanto (92-96 %) ja toistettavuus (RSD < 3 %) olivat paremmat 

muihin50,51,59,79 menetelmiin verrattuna (Zhang et al.50 eivät olleet määrittäneet saantoa). 

Lineaarinen mittausaluekin (0,2-10 mg/l, R2 > 0,999) oli hyvä, jos BA-pitoisuus viinissä pysyy 

alle 10 mg/l. Viineistä eniten löytyi etanoliamiinia (33 mg/l51) ja putreskiinia (28 mg/l59). 

 

Kaikilla määritysmenetelmillä39,51,59,79 (joilla histamiini pystyttiin määrittämään) löydettiin 

viineistä histamiinipitoisuuksia (2,2 mg/l79, 7 mg/l39, 15 mg/l51 ja 17 mg/l59 asti), jotka ylittivät 

histamiinipitoisuuden suositusrajoituksia12,42,43 (sivu 13). Lisäksi viinit histamiinipitoisuuksilla 15 

mg/l51 ja 17 mg/l59 ovat histamiinin myrkyllisyyspitoisuusalueella (alkaen 8-20 mg/l40) sekä 

herkkä yksilö voi saada histamiini-intoleranssin jo alle 0,3 l viiniä (jossa 4 mg21 histamiinia). 

García-Villar et al.51 menetelmällä löytynyt suurin tyramiinipitoisuus (11 mg/l) viinissä ei yllä 

määriteltyyn tyramiinin myrkyllisyyspitoisuusalueeseen (alkaen 25-40 mg/l40,41), mutta herkälle 

yksilölle yli 0,5 l viinimäärä (jossa 6–8 mg30 tyramiinia) voi aiheuttaa verenpaineen kohoamista 

ja pahoinvointia. García-Villar et al.51 menetelmällä löydettiin myös 5,3 mg/l 

fenyylietyyliamiinia, joka ylittää fenyylietyyliamiinille määritellyn myrkyllisyyspitoisuuden (3 

mg/l40,41). 

 

 

Taulukko 5

Erilaisilla CE-menetelmillä saatuja validointituloksia ja BA-pitoisuusvälejä, jotka saatu BA-määrityksellä viineistä.

Laitteisto ja 

derivatisointireagenssi

Kapillaari Esikäsittely Biogeeniset amiinit Havaitsemisraja

(LOD)

Saanto

(%)

Toistettavuus 

(RSD %)

Lineaarisuus Korrelaatiokerroin 

(R  tai R
2
)

BA-pitoisuus viineissä Viite

CE-DAD,

NQS

yhdistetty piidioksidi

(engl. fused-silica)

- AGM, ETA, FEN, HIS, 

KAD, PUT, SER, TRY, 

TYR

0,02-0,91 mg/l 88,9-110,7 0,8-1,8
m

1,0-14,9
p

500 µM asti 

(AGM/HIS/SER/

TRY/TYR)

750 µM asti 

(ETA/FEN/KAD/

PUT)

0,9952-0,9999 (R ) e.h. (m.p. ETA/HIS/PUT) -

33 mg/l (ETA)

[51]*

CE-MS/MS PVA-päällystetty piidioksidi LLE FEN, HIS, KAD, PUT, 

SPD, SPE, TRY, TYR, 

URO

1-2 µg/l 87-113 0,1-5,5
k 0,05-100 mg/l 0,996-0,999 (R

2
) e.h. (FEN/KAD) -

9,27 mg/l (PUT)

[79]

CZE-CD fluorattu etyleeni-propyleeni

kopolymeeri

- AGM, HIS, KAD, PUT, 

TRY, TYR 

2-5 µmol/l 86-107 2-4
p 5-100 µmol/l 

(muille)

5-200 µmol/l 

(KAD)

0,9991-0,9999 (R ) < 0,5 mg/l (AGM/KAD) -

27,6 mg/l (PUT)

[59]

CITP-CZE-UV fluorattu etyleeni-propyleeni 

kopolymeeri

- FEN, HIS, TYR 0,33-0,37 mg/l 92,1-96,4 0,7-1,1
m

2,0-2,6
p

0,2-10,0 mg/l 0,9997-0,9998 (R )

0,9995-0,9996 (R
2
)

e.h. (FEN)

2,0-7,0 mg/l (HIS)

1,5-2,5 mg/l (TYR)

[39]

MEKC-LIF,

FBQCA

päällystämätön yhdistetty 

piidioksidi

- FEN, KAD, PUT, SPD, 

SPE, (HIS, TYR)

0,4-12 nM e.m. 0,2-2,7
ps,m

0,3-4,0
pv,m

1,4-4,8
ps,p

1,5-5,9
pv,p

0,005-1 µM (FEN)

0,05-10 µM (SPE)

0,01-2 µM (muut)

0,9969-0,9998 (R ) e.h. (SPD/SPE) -

1,06 mg/l (PUT)

[50]

Biogeeniset amiinit: AGM (agmatiini), ETA (etanoliamiini), FEN (fenyylietyyliamiini), HIS (histamiini), KAD (kadaveriini), PUT (putreskiini), SER (serotoniini), SPD (spermidiini), SPE (spermiini),

TRY (tryptamiini), TYR (tyramiini), URO (urokaanihappo)

e.h. = ei havaittu, m.p. = muut paitsi, e.m. = ei määritetty

m
 migraatioaika, 

p
 piikin pinta-ala

k 
konsentraatioiden vaihtelu

ps 
päivän sisäinen,

 pv 
päivien välinen

*taulukossa 1
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2.5.7 Mikrosirukapillaarielektroforeesi 

Mikrosirukapillaarielektroforeesilla on ainutlaatuinen erottelu- ja näytteenkäsittelykyvy. 

Amperometrinen detektori on ollut houkutteleva detektori CE:lle ja µCE:lle, koska se on 

huomattavan herkkä (verrattavissa fluoresenssiin), selektiivisyys säädettävissä ja käytettävät 

liuosmäärät pieniä. Valitettavasti CE-sirujen valmistaminen elektrodeineen ja kanavineen on 

aikaa vievää ja vaatii ammattimaista valmistusta. Chu et al.5 valmistivat miniatyrisoidun CE-

AD:n, jossa käytettiin Cu-levyelektrodia, jolloin työelektrodi ja kapillaari voitiin nopeasti ja 

helposti vaihtaa. Miniatyrisoitua CE-AD-järjestelmää käytettiin menestyksekkäästi tryptamiinin, 

tyramiinin ja tryptofaanin (aminohappo) nopeaan analyysiin erilaisista ruokanäytteistä. Kuvassa 

20 on esitetty elektroferogrammit standardiliuoksesta, keltaisesta ja valkoisesta riisiviinistä sekä 

oluesta.5 

 

    

Kuva 20. Elektroferogrammit µCE-AD-menetelmällä. Vasemmalla: standardiliuos (1,0 × 10-4 M). Oikealla: A) keltainen 

riisiviini, B) valkoinen riisiviini ja C) olut. Piikit: 1 = tryptamiini, 2 = tryptofaani ja 3 = tyramiini.5 

 

2.5.8 Kaasukromatografia 

Kaasukromatografia edellyttää yleensä liuotinpohjaisia tekniikoita näytteen valmisteluvaiheessa. 

Papageorgiou ryhmineen15 esitteli vihreämmän vaihtoehdon olemassa oleville menetelmille 

viinin 16 BA:n määrittämiseen ja kvantitatiiviseen analysointiin käyttämällä suora upotus 

kiinteäfaasimikrouuttoa (engl. direct immersion solid phase microextraction) yhdistettynä 

derivatisointiin ja GC-MS:ään. Menetelmän samanaikainen uuttaminen ja derivatisointi tarjosi 

yksinkertaisen ja nopean uuttamis- ja rikastustavan. Kuvassa 21 on esitetty GC-MS-
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kromatogrammi viinistä. Menetelmää arvioitiin Ekoasteikolla ja sen todettiin olevan vihreää 

vaarallisten kemikaalien ja liuottimien käytön, energiankulutuksen sekä jätteiden tuotannon 

kannalta.15 

 

 
Kuva 21. GC-MS-kromatogrammi viininäytteestä. Piikit: 1 = dietyyliamiini, 2 = propyyliamiini, 3 = isopentyyliamiini, 4 = 

heksyyliamiini, 5 = fenyylietyyliamiini, 6 = tyramiini, 7 = kadaveriini ja 8 = histamiini.15 

 

Cunha et al.80 kehittivät yksinkertaisen ja herkän GC-MS-menetelmän 22 haihtuvan ja 

haihtumattoman BA:n määrittämiseksi Tawny ja Vintage -portviinistä sekä -rypälemehusta. 

Menetelmälle määritettiin lineaarinen alue (0,01-10 mg/l, R > 0,9990), tarkkuus (saanto 92-112 

%), toistettavuus (RSD < 18 %) ja herkkyys (LOD < 1 µg/l).80 Papageorgiou et al.15 GC-MS-

menetelmä validoitiin myös lineaarisen alueen (1-1000 μg/l, R = 0,991-0,999), tarkkuuden 

(keskimääräinen saanto 65-107 %), toistettavuuden (RSD < 15 %) ja herkkyyden (LOD < 0,9 

μg/l) suhteen. Validointituloksia vertailemalla nähdään, että toistettavuus ja herkkyys oli samaa 

luokkaa, mutta Cunha et al.80 menetelmän saanto oli parempi sekä lineaarinen alue oli 

suuremmille pitoisuuksille. Kummallakin menetelmällä15,80 viineistä saadut histamiini-, 

tyramiini- ja fenyylietyyliamiinipitoisuudet olivat matalia (alle 0,94 mg/l80 ja 1,64 mg/l15). 

 

2.5.9 Immunomääritys 

BA-ominaisuudet ovat saaneet valppaat viinintuottajat ja kuluttajat kiinnostumaan 

bioanalyysimenetelmistä, jotka ovat nopeita ja yksinkertaisia havaitsemaan ja kvantifioimaan 

BA:t viinintuotantoprosessin aikana ja lopputuotteessa. Tarvitaan käyttökohteessa olevia 

bioanalyyttisiä menetelmiä, koska perinteiset menetelmät BA:n havaitsemiseksi ja 

kvantifioimiseksi ovat kalliita ja aikaa vieviä. Moyano et al.25 sovelsivat lateraaliseen virtaukseen 
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perustuvaa immunomääritystä (engl. lateral flow immunoassay) histamiinin havaitsemiseksi. 

Superparamagneettisten hiukkasten leimaus ja induktiivinen sensori suunniteltiin testiviivan 

havaitsemiseksi immunomäärityksestä, mikä mahdollisti molekyylin kvantifioinnin 

magneettisesti. Vertailumittauksiin käytettiin kaupallista optista liuskojen lukulaitetta. 

Lateraaliseen virtaukseen perustuvan immunomääritysen havaitsemisrajat olivat 1,2 ja 1,5 mg/l 

induktiiviselle ja optiselle lukulaitteelle. Induktiivisen järjestelmän kyky histamiinin 

kvantifiointiin osoitettiin viininäytteille eri prosessointivaiheissa (alkoholikäymisen lopussa, 

malolaktisen käymisen lopussa, juuri pullotetussa viinissä ja reserve-viinissä). Tulokset 

validoitiin UHPLC:llä.25 

 

2.5.10 Sensori 

Di Fusco ryhmineen24 karakterisoi Lathyrus sativus -bakteerin diamiinioksidaasin ja arvioi sen 

käyttöä ensimmäistä kertaa sähkökemiallisen biosensorin biokatalyyttisenä komponenttina BA-

indeksin määrittämiseksi viini- ja olutnäytteistä. Monimutkaisten matriisien häiritsevien 

yhdisteiden takia kehitettiin amperometrinen biosensori, joka pystyi mittaamaan kaksi 

työskentelykanavaa samanaikaisesti. Tämä mahdollisti nollasignaalin (häiriöt) vähentämisen 

näytesignaalista (BA:t + häiriöt), mikä mahdollisti analysoitavan näytteen BA:ien 

kokonaismäärän määrittämisen. Tuloksia verrattiin standardoituun GC-MS-menetelmään 

samoista näytteistä. DAO-pohjainen biosensori mittasi tarkasti putreskiiniekvivalenttina 

ilmaistun BA-pitoisuuden kokonaisarvon puna- ja valkoviineissä. Laitteen nopea vaste, 

minimaalinen näytteenkäsittely ja herkkyys (LOD = 0,2 mg/l) osoittivat, että sitä voidaan 

kätevästi käyttää tuotantolaitoksissa tai viinitiloissa, jotta saadaan luotettava arvio BA-

pitoisuuksista.24 

 

Wang ryhmineen81 kehitti yksinkertaisen menetelmän, jolla valmistettiin molekyylipainettu 

fluoresenssianturi, jolla oli korkea herkkyys ja selektiivisyys tyramiinille. Käytettiin käänteistä 

mikroemulsiomenetelmää, jolla valmistettiin kantaja-aine, hydrofobiset CdSe/ZnS-kvanttipisteet, 

jotka oli herkistetty karboksyloidulla grafeenilla, joka lisättiin reaktioon molekyylipainettujen 

polymeerien syntetisoimiseksi käyttäen 3-merkaptopropyylitrietoksisilaania (engl. 3-

mercaptopropyltriethoxysilane) funktionaalisena monomeerinä ja tetraetyyliortosilikaattia 
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silloitusaineena (engl. crosslinking agent) tyramiini-kohdemolekyylin läsnä ollessa. Uusi 

tunnistusmateriaali Gra-QDs@MIPs oli selektiivinen tyramiinille ja aiheutti pitoisuudesta 

riippuvan fluoresenssisignaalin. Optimoiduissa olosuhteissa lineaarinen havaitsemisalue oli 0,07-

12 mg/l ja havaitsemisraja 0,021 mg/l. Gra-QDs@MIPs:n suorituskyvyä testattiin 

tyramiinilisätyistä riisiviininäytteistä.81 

 

BA:ien tunnistamiseksi elintarvikenäytteistä kehitettiin nopea ja luotettava järjestelmä, joka 

perustui Biginelli-pohjaiseen orgaaniseen nanoanturiin. Kaur ryhmineen30 osoitti orgaanisten 

nanohiukkasten käytön tehokkaina sensoreina kahdelle biogeeniselle amiinille. Biginelli-yhdiste 

1 syntetisoitiin ja sen orgaaniset nanohiukkaset N1 valmistettiin vesipitoisessa väliaineessa. N1 

pystyi havaitsemaan Ag(I)-ionien läsnäolon havaitsemisrajalla 37,3 nM käyttämällä fluoresenssin 

”turn off” -mekanismia. Lisäksi N1.Ag(I)-kompleksi pystyi tunnistamaan tyramiinin ja 1,2-

diaminopropaanin havaitsemisrajoilla 3,91 nM ja 4,21 nM. BA:ien havaitseminen oli seurausta 

fluoresenssin ”turn on” -ilmiöstä. Tyramiinin saanto viinissä vaihteli 102-108 % ja 1,2-

diaminopropaanin 86-99 % välillä.30 

 

Ensimmäistä kertaa da Silva et al.82 toimesta kehitettiin tyramiinin havaitsemiseksi 

yksinkertainen ja edullinen sähkökemiallinen impedimetrinen sensori, joka perustui 

nanokomposiitti (polymeeri- ja kulta-nanopartikkelit) -kalvomodifioituun kulta-elektrodiin. 

Impedimetrisellä anturilla oli hyvä selektiivisyys, toistettavuus, nopea vaste ja alhainen 

havaitsemisraja. Mittausalue oli lineaarinen 0,8-80 μM välillä ja havaitsemisraja oli 0,04 μM. 

Sensoria sovellettiin onnistuneesti tyramiinin havaitsemiseen maitotuotteista ja fermentoiduista 

juomista, joista saannot olivat hyvät (punaviinille 98 %).82 

 

Basozabal ryhmineen83 kehitti potentiometrisen sensorin, joka perustui molekyylipainettuihin 

nanohiukkasiin (engl. molecularly imprinted nanoparticles), jotka valmistetiin 

kiinteäfaasipainomenetelmällä (Kuva 22). Histamiinin kvantifiointia varten nanohiukkaset 

liitettiin polyvinyylikloridimembraaniin, jota käytettiin anioniselektiivisen elektrodin 

valmistamiseen. Korkean affiniteetin ja spesifisyyden omaavien nanohiukkasten käyttö 

mahdollisti histamiinin leimaamattoman havaitsemisen ja määrittämisen todellisista viini- ja 

kalanäytteistä lyhyillä vasteajoilla (alle 20 s). Saavutettu havaitsemisraja oli 1,12 µmol/l ja 
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lineaarinen alue välillä 10-6 ja 10-2 mol/l. Viinin keskimääräinen saanto oli 99-102 % ja RSD < 6 

%. Saadut tulokset viittasivat mahdollisuuteen kehittää lähitulevaisuudessa kannettava ja 

luotettava histamiinisensori, jota voidaan käyttää laajasti maatalous- ja elintarvikealalla.83 

 

 

Kuva 22. Kaaviokuva MIN-synteesistä ja sensorin valmistuksesta. (MIN = molekyylipainettu nanohiukkanen ja PVC = 

polyvinyylikloridi.)83 

 

2.5.11 Kolorimetrinen menetelmä 

Lapenna ryhmineen28 kehitti kolorimetrisen määritysmenetelmän, joka perustui "paljaisiin" 

kultaisiin nanohiukkasiin, jotka olivat herkkiä biogeeniselle amiinille. Detektointi perustui 

AuNP:n aggregaatioon analyyttien sitoutumiskohtaan (Kuva 23). Aggregaatio aiheutti liuoksen 

värin muutoksen viininpunaisesta harmaansiniseksi. Samalla AuNP:n UV-VIS-absorptiospektrit 

osoittivat, että tyypillinen absorptiohuippu aallonpituudella 520 nm laski ja uusi absorptiopiikki 

muodostui aallonpituudella 650 nm (Kuva 23). Analyytti voitiin havaita silmällä ja kvantifiointi 

saavutettiin yksinkertaisesti spektrometrillä. Menetelmän vasteominaisuudet määritettiin 

käyttämällä histamiinia BA-mallimolekyylinä. Menetelmän havaitsemisraja oli 0,2 μM. 

Histamiinipitoisuus määritettiin todellisesta viininäytteestä onnistuneesti menetelmällä.28 

 

 
Kuva 23. Kultaisten nanohiukkasten kerääntyminen histamiinimolekyylien kanssa (vasen). UV-VIS-absorptiospektrit (oikea).28 
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Leng ryhmineen47 kehitti kolorimetrisen menetelmän biogeenisten amiinien nopeaan 

havaitsemiseen, joka perustui aryylialkyyliamiini-N-asetyylitransferaasiin. Menetelmällä oli 

etuina yksinkertainen käsittely, nopeus, edullisuus, hyvä herkkyys ja selektiivisyys. Histamiinin, 

tyramiinin ja fenyylietyyliamiinin saannoiksi saatiin amiinilisätyssä valkoviinissä 99-117 % ja 

RSD < 6 % sekä histamiinin havaitsemisraja oli noin 5 µM.47 

 

2.5.12 Ohutkerroskromatografia 

Ohutkerroskromatografia voisi olla hyvä vaihtoehto HPLC:lle. TLC ei vaadi raskasta ja/tai 

kallista laitteistoa ja mahdollistaa useiden näytteiden samanaikaisen analysoinnin. Tekniikka on 

myös nopeasti ja helposti toteutettavissa. Lisäksi kuvankäsittely- ja analysointijärjestelmien 

parannukset mahdollistavat TLC:n soveltamisen kvantitatiiviseen analyysiin riittävillä tuloksilla. 

Romano et al.48 kehittivät ja validoivat amiinidansylaatioon ja TLC/densitometriaan perustuvan 

menetelmän, jonka avulla voitiin määrittää viinin neljä pääasiallista biogeenistä amiinia 

(histamiini, tyramiini, putreskiini ja kadaveriini). Menetelmä mahdollisti amiinien määrittämisen 

viinistä pitoisuuksilla 1-20 mg/l. Saanto oli 89-110 % ja LOD < 0,7 mg/l. Kuvassa 24 on esitetty 

TLC-levy ja kromatogrammit. Tehokas ja edullinen TLC-menetelmä on pätevä vaihtoehto 

HPLC:lle ja hyödyllinen analyyttinen työkalu kaikille laboratorioille, joilla ei ole laitteita 

instrumentaalianalyyseihin.48 

 

 

Kuva 24. (a) TLC-levy, joka kuvaa tuloksia erilaisilla esikäsittelyillä punaviininäytteestä, johon on lisätty neljä biogeenistä 

amiinia, ja (b) kromatogrammit, jotka on saatu densitometrisen analyysin jälkeen. 1 = ilman esikäsittelyä, 2 = uuttaminen 

isoheksaanilla, 3 = hiilikäsittely ja uuttaminen, 4 = PVPP-käsittely ja uuttaminen, 5 = näyte ilman BA-lisäystä ja 4-käsittely sekä 

6 = näyte BA-lisäyksellä ja 4-käsittely. 4- ja 6-näytteisiin lisättiin myös sisäinen standardi. T = tyramiini, H = histamiini, C = 

kadaveriini, P = putreskiini ja i.s. = sisäinen standardi.48 
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2.5.13 Ionikromatografia 

De Borba ja Rohrer22 vertasivat ionikromatografiin yhdistettyä johtokyky-, UV- ja integroitua 

pulssiamperometrista detektoria määritettäessä viineistä BA:ja. Tutkittiin myös amiinien 

kehittymistä viineissä varastoinnin aikana yhdistetyllä IPAD-CD:llä. Johtokykydetektori osoitti 

hyvää herkkyyttä monille BA:ille. IPAD tarjosi hyvän herkkyyden ja laajemman selektiivisyyden 

kuin CD. UV-detektorin käytöllä vahvistettiin tyramiinin olemassaolo, koska sitä ei voitu havaita 

johtokykydetektorilla johtuen protonin häviämisestä suppressiossa. Kuvassa 25 on esitetty BA-

kromatogrammit, jotka on saatu IC-IPAD:llä, IC-CD:llä ja IC-UV:llä.22 

 

 

Kuva 25. BA-erotuksen kromatogrammit: (A) IC-IPAD, (B) IC-CD ja (C) IC-UV. Analyytit: 1 = dopamiini (1 mg/l), 2 = 

tyramiini (5 mg/l), 3 = putreskiini (5 mg/l), 4 = kadaveriini (1 mg/l), 5 = histamiini (1 mg/l), 6 = serotoniini (1 mg/l), 7 = 

agmatiini (5 mg/l), 8 = fenyylietyyliamiini (15 mg/l), 9 = spermidiini (1 mg/l) ja 10 = spermiini (1 mg/l).22 

 

Palermo ryhmineen84 kehitti herkän ja tarkan menetelmän biogeenisten amiinien erottamiseen 

ioninvaihtokromatografilla ja johtokykydetektorilla. Käytettiin heikkoa kationinvaihtopylvästä 

huoneenlämpötilassa ilman eluenttigeneraattoria. Validoitua menetelmää testattiin analysoimalla 

biogeenisiä amiineja säilötystä tonnikalasta, anjoviksesta, juustosta, viinistä, oliivista ja 

salamista.84 
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Taulukosta 6 nähdään, että De Borba ja Rohrer22 IC-CD- ja IC-IPAD-menetelmillä saavutettiin 

hyvä havaitsemisraja (LOD = 0,004-0,02 mg/l IC-CD ja LOD = 0,021-0,39 mg/l IC-IPAD) ja 

toistettavuus (RSD < 5 % IC-CD ja IC-IPAD). Palermo et al.84 IEC-CD-menetelmällä saatiin 

kaikille analysoiduille amiineille laajennettu kalibrointikäyrä (0,5-200 mg/l, R > 0,9995), joka oli 

määritetty suuremmille pitoisuuksille kuin De Borba ja Rohrer22 menetelmillä (0,1-5 mg/l, 0,2-10 

mg/l ja 1-20 mg/l IC-CD ja IC-IPAD, R2 > 0,9986 IC-CD ja R2 > 0,9979 IC-IPAD). Palermo et 

al.84 menetelmällä päästiin myös hyvään havaitsemisrajaan (LOD = 23-65 μg/kg) ja 

toistettavuuteen (RSD < 0,3 %). Palermo et al.84 menetelmällä saatu saanto punaviinille 90-99 % 

(saanto kaikille elintarvikkeille oli 82-103 % välillä) oli parempi kuin De Borba ja Rohrer22 

menetelmillä saatu 85-122 %. De Borba ja Rohrer22 IC-IPAD-menetelmällä määritetty korkein 

histamiinipitoisuus viinissä ylsi 4,9 mg/l, joka ylittää histamiinipitoisuuden suositusrajoitukset42 

Saksassa (2 mg/l) ja Hollannissa (3 mg/l). 

 

 

 

2.5.14 Eri menetelmien vertailua 

Jastrzębska ryhmineen85 vertasi isotakoforeettista menetelmää yhdistettynä johtokykydetektoriin 

ja RP-HPLC-DAD:ia kahdeksan BA:n määrittämiseksi viini- ja olutnäytteistä. ITP:llä saatu 

tarkkuus (saanto 90-101 %), toistettavuus (CV = 0,1-7,8 %,) ja havaitsemisraja (LOD = 0,2-1,4 

mg/l) sekä HPLC:llä saatu tarkkuus (saanto 95-102 %), toistettavuus (CV = 0,1-4,0 %) ja 

Taulukko 6

Erilaisilla IC-menetelmillä saatuja validointituloksia ja BA-pitoisuusvälejä, jotka saatu BA-määrityksellä viineistä.

Laitteisto Kolonni Esikäsittely Biogeeniset amiinit Havaitsemisraja

LOD

Saanto

(%)

Toistettavuus

(RSD %)

Lineaarisuus

(mg/l)

Korrelaatiokerroin BA-pitoisuus

viineissä

Viite

IC-IPAD IonPac® CS18 

(kationinvaihto 

kolonni)

- AGM, DOP, FEN, HIS, 

KAD, PUT, SER, SPD, 

SPE, TYR

0,021-0,39 mg/l 1-20 (FEN)

0,2-10 (AGM/PUT/TYR)

0,1-5 (muut)

0,9979-0,9999 (R
2
) e.h. (muut) -

22,1 mg/l (PUT)

[22]

IC-CD IonPac® CS18 

(kationinvaihto 

kolonni)

- AGM, FEN, HIS, KAD, 

PUT, SPD, SPE

0,004-0,02 mg/l 1-20 (FEN)

0,2-10 (AGM/PUT)

0,1-5 (muut) 

0,9986-0,9999 (R
2
) e.h. (muut) -

19,4 mg/l (PUT) 

[22]

IC-UV IonPac® CS18 

(kationinvaihto 

kolonni)

- TYR 0,11 mg/l - - 0,2-10 0,9997 (R
2
) - [22]

IEC-CD Dionex IonPac CS17

(kationinvaihto 

kolonni)

SPE AGM, HIS, KAD, PUT, 

SPD, SPE, TEA, TMA

23-68 μg/kg 90-99
v 0,03-0,32 0,5-200 0,9995-0,9999 (R ) e.h. (m.p. PUT) -

8,66 mg/kg (PUT)

[84]

Biogeeniset amiinit: AGM (agmatiini), DOP (dopamiini), FEN (fenyylietyyliamiini), HIS (histamiini), KAD (kadaveriini), PUT (putreskiini), SER (serotoniini), SPD (spermidiini),

SPE (spermiini), TEA (trietyyliamiini), TMA (trimetyyliamiini), TYR (tyramiini)

r 
retentioaika, 

p
 piikin pinta-ala,

 v
viinille

e.h. = ei havaittu, m.p. = muut paitsi

0,010-0,17
r 

(IPAD ja CD)

0,24-4,97
p

(IPAD ja CD)

85-122 

(IPAD 

ja CD)
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havaitsemisraja  (LOD = 0,7-2,8 mg/l) osoittivat, että vaikka kummankin menetelmän saanto ja 

toistettavuus olivatkin hyviä, niin maksimihavaitsemisrajat olivat melko korkeita – vaikka CD:llä 

päästiinkin parempaan maksimihavaitsemisrajaan kuin HPLC:llä. Kuvissa 26-27 on esitetty 

vertailun vuoksi HPLC-kromatogrammit ja isotakoferogrammit amiiniseoksille ja viininäytteille. 

 

 

Kuva 26. Kromatogrammit BA-seokselle (vasen) ja valkoviininäytteelle (oikea), missä: 1 = Dns-Cl, 2 = tryptamiini, 3 = 

fenyylietyyliamiini + putreskiini, 4 = kadaveriini, 5 = histamiini, 6 = tyramiini ja 7 = spermiini + spermidiini.85 

 
 

 

Kuva 27. Isotakoferogrammit BA-seokselle (vasen) ja valkoviininäytteelle (oikea), missä: 1 = kadaveriini, 2 = putreskiini, 3 = 

spermiini + spermidiini, 4 = histamiini, 5 = tyramiini, 6 = tryptamiini ja 7 = fenyylietyyliamiini sekä Put = putreskiini, Sperm + 

Sperd = spermiini + spermidiini, Tyr = tyramiini ja Phenyl = fenyylietyyliamiini.85 

 

Biogeenisten amiinien (histamiini, metyyliamiini, etyyliamiini, tyramiini, fenyylietyyliamiini, 

putreskiini ja kadaveriini) analyysi viineistä suoritettiin RP-HPLC-F:llä ja OPA-derivatisoinnilla 

ennen kolonnia Marcobal et al.86 toimesta. Histamiinin määritykseen spesifinen kaupallinen 

kilpaileva suora ELISA-immunomääritysmenetelmä (engl. competitive direct ELISA) testattiin 

myös samoista viineistä ja tuloksia verrattiin HPLC-menetelmään. Molemmilla menetelmillä 

saatiin yhtäpitäviä tuloksia viinien histamiinianalyysissä. HPLC-menetelmän saanto oli 88-118 

%, havaitsemisrajat 0,006-0,057 mg/l ja toistettavuus pinta-alan suhteen vaihteli välillä 0,20-9,95 

% (RSD). CD-ELISA:n etujen (yksinkertainen, nopea ja kustannustehokas) ansiosta sitä voidaan 

ehdottaa tärkeäksi välineeksi histamiinin määrittämiseksi viineissä, joiden histamiinipitoisuus on 

alle 10 mg/l.86 Artikkelissa ei tosin kerrottu CD-ELISA:n validointituloksia, joita olisi ollut 

mielenkiintoista verrata HPLC:llä saatuihin tuloksiin. 
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Elintarvikkeiden histamiinipitoisuuden määrittämiseksi Luo ryhmineen87 kehitti kilpailevan 

epäsuoran ELISA-menetelmän (engl. competitive indirect ELISA), joka perustui erittäin 

spesifiseen vasta-aineeseen p-nitrobentsoyloitua histamiinia vastaan. Histamiinin ja p-

nitrobentsoehappo-N-hydroksisukkinimidiesterin reaktiosta lievissä olosuhteissa voitiin helposti 

muodostaa p-nitrobentsoyloitu histamiini. Kehitetyn CI-ELISA:n luotettavuuden varmistamiseksi 

elintarvikkeiden lisäysnäytteistä tehtiin histamiinianalyysi HPLC-MS/MS:llä, jonka 

havaitsemisraja oli 2,9 µg/l. CI-ELISA- ja derivatisointi-optimoinnin jälkeen määritys osoitti 

hyvää herkkyyttä, punaviinille havaitsemisraja oli 93,6 μg/l. Saanto viinille oli CI-ELISA:lla 89-

110 % ja HPLC-MS/MS:llä 83-102 % sekä variaatiokerroin vastaavasti 8-16 % ja 5-11 %. CI-

ELISA:n ja HPLC-MS/MS:n tulokset olivat hyvässä sopusoinnussa keskenään (R2 = 0,978), mikä 

osoitti CI-ELISA:n hyvän tarkkuuden ja luotettavuuden.87 

 

Milheiro et al.4 kehittivät edullisen, vihreän ja nopean (9 min) dispersiivisen 

kiinteäfaasiuuttomenetelmän viininäytteen puhdistamiseksi ja konsentroimiseksi, jota seurasi 12 

BA:n Bnz-Cl-derivatisointi ennen kolonnia ja määritys HPLC-UV:lla. Kehitettiin yksinkertainen 

DSPE-menetelmä viinimatriisissa olevien häiritsevien yhdisteiden poistamiseksi, mikä lisäsi 

menetelmän selektiivisyyttä, herkkyyttä ja rikasti BA:ja viisinkertaisesti. Yhdistämällä Bnz-Cl-

derivatisointiseoksen LLE:hen, se mahdollisti myös häiritsevien aminohappojen poistamisen. 

Milheiron tutkimusryhmän laboratoriossa Özdestanin ja Ürenin menetelmän soveltaminen eri 

viineihin tuotti kromatogrammeja, joissa oli voimakkaasti häiritseviä piikkejä, joiden retentioajat 

olivat lähellä tai päällekkäisiä BA:n vastaavien kanssa (Kuvat 28a-c), mikä esti BA:ien selkeän 

tunnistuksen ja lisäsi taustasignaalia. Kuvista 28d-f havaitaan, että DSPE eliminoi kaikki 

voimakkaasti häiritsevät piikit, jotka olivat alun perin läsnä, kun menetelmästä puuttui DSPE-

käsittely. Optimoitu DSPE-menetelmä validoitiin Kansainvälisen yhdenmukaistamiskonferenssin 

(engl. International Conference on Harmonization) suositusten (ICH, 2005) mukaisesti. 

Menetelmällä oli riittävä tarkkuus ja lineaarisuus havaitsemisrajoilla, jotka vaihtelivat 0,133-

0,509 mg/l välillä sekä saannot vaihtelivat 72-99 % välillä. Kehitetyn analyyttisen menetelmän 

vihreyden arviointiin käytettiin Gałuszkan et al. ehdottamaa puolikvantitatiivista Ekoasteikkoa 

(engl. semi-quantitative Eco-Scale). Tämä oli ensimmäinen kerta, kun DSPE:tä sovellettiin BA-

analysointiin. DSPE-menetelmällä on potentiaalia laajempaankin soveltamiseen muiden 

elintarvikematriisien, derivaatiomenettelyiden ja detektoreiden kanssa.4 
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Kuva 28. Kromatogrammit, jotka saatiin käyttämällä Ӧzdestanin ja Ürenin menetelmää, jossa BnZ-Cl-derivatisoitiin 1 ml viiniä: 

a) punaviinille, b) valkoviinille ja c) Tawny-portviinille sekä käyttämällä kehitettyä DSPE-menetelmää: d) punaviinille, e) 

valkoviinille ja f) Tawny-portviinille. Piikit: 1 = etanoliamiini, 2 = metyyliamiini, 3 = etyyliamiini, 5 = dietyyliamiini (IS), 7 = 

putreskiini, 8 = kadaveriini, 11 = amyyliamiini, 12 = spermidiini, 14 = spermiini ja 15 = histamiini.4 

 

Simó ryhmineen88 vertasi keskenään kahta eri CE-MS-menetelmää, CE:tä yhdistettynä 

ioniloukku-massaspektrometriin ja lentoaika-massaspektrometriin, joita käytettiin BA-analyysiin 

(putreskiini, kadaveriini, histamiini fenyylietyyliamiini ja tyramiini) viininäytteistä ilman 

esikäsittelyä (paitsi laimennus ja suodatus). Molempien instrumenttien mahdollisuuksia 

herkkyyden, selektiivisyyden ja kvantitatiivisuuden suhteen BA-määrityksessä viininäytteissä 

tutkittiin ja niiden tulokset vahvistettiin HPLC-F:llä. CE-TOF-MS mahdollisti biogeenisten 

amiinien kvantitoinnin havaitsemisrajojen ollessa niinkin alhaiset kuin 10 µg/l, mikä oli 

verrattavissa HPLC-F:llä saatuihin, ja analyysiaika oli viisi kertaa nopeampi (40 min HPLC-F ja 

8 min CE-TOF-MS). Lisäksi LOD-arvot olivat 2-8 kertaa paremmat CE-TOF-MS:ssä verrattuna 

CE-IT-MS:ään.88 
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3. KOKEELLISET OSAT 1 JA 2 

3.1 KOKEELLINEN OSA 1: BIOGEENISTEN AMIINIEN MÄÄRITYSMENETELMÄ 

VIINEISTÄ HPLC-DAD:LLA 

3.1.1 Työn tarkoitus 

Tavoitteena oli saada biogeenisten amiinien määritysmenetelmä viineistä korkean erotuskyvyn 

nestekromatografilla ja -diodirividetektorilla (OENA-SCMA 10-457 Et5, versio 10/2012)34,89-92 

toimimaan Alkoholintarkastuslaboratorion laboratorio-olosuhteissa ja validoida se. (Menetelmää 

ei oltu tuolloin vielä hyväksytty OIV:n taholta. OIV:n sittemmin hyväksymän menetelmän 

resoluutionumero on OIV-OENO 457/2014.) Tutkittavia biogeenisia amiineja olivat histamiini, 

tyramiini, putreskiini, kadaveriini, fenetyyliamiini ja isoamyyliamiini. 

 

Aiemmin käytetyssä menetelmässä amiinit derivatisoitiin injektorin neulassa o-ftaalialdehydillä 

(OIV/OENO 346/2009).90,91 Haettiin uutta menetelmää, koska OPA tuhoaa kolonnit pysyvästi. 

Testatussa menetelmässä dietyyli-2-etoksimetyleenimalonaatilla derivatisoituja biogeenisia 

amiineja määritettiin korkean erotuskyvyn nestekromatografilla ja diodirividetektoinnilla. 

Derivatisoinnista ja injektoinnista aiheutuvat virheet oli tarkoitus korjata käyttämällä sisäistä 

standardia, 2,4,6-trimetyylifenetyyliamiinihydrokloridia. Kunkin biogeenisen amiinin pitoisuus 

oli tarkoitus määrittää kvantitatiivisesti standardisarjan (STD 1 - STD 4) avulla. Biogeenisten 

amiinien johdannaiset identifioitiin retentioaikojen ja UV-spektrien perusteella. UV-spektrissä 

johdannaisen spektrin huippu sijoittuu aallonpituudelle 280 nm. 

 

Testatulla menetelmällä (OENA-SCMA 10-457 Et5, versio 10/2012)34,89-92 on aiemmin saatu 

määritettyä 0,1-20 mg/l amiinipitoisuuksia viineistä (Taulukko 7). 

 

Taulukko 7. Aiemmin menetelmällä34,89-92 määritetyt pitoisuusrajat. 

 

 

 

 

Amiini Pitoisuusraja (mg/l) 

Histamiini 0,5-20 

Tyramiini 0,3-20 

Putreskiini 0,1-20 

Kadaveriini 0,5-20 

Fenetyyliamiini 0,1-20 

Isoamyyliamiini 0-20 



70 

 

 

3.1.2 Tutkittavat yhdisteet 

Tutkittavia biogeenisia amiineja olivat histamiini, tyramiini, putreskiini, kadaveriini, 

fenetyyliamiini ja isoamyyliamiini (Kuva 29 ja Taulukko 8). Sisäinen standardi oli 2,4,6-

trimetyylifenetyyliamiinihydrokloridi (Kuva 29). Biogeeniset amiinit viineissä ovat pääosin 

lähtöisin vastaavista aminohapoista. 

         
 
Histamiini      Tyramiini               Putreskiini   Kadaveriini 

 

             
 
Fenetyyliamiini              Isoamyyliamiini         2,4,6-TPA  (C11H17N*HCl, M = 199,72 g/mol) 
 
Kuva 29. Määritettävien biogeenisten amiinien ja sisäisen standardin rakennekaavat. 

 

 
Taulukko 8. Määritettävien biogeenisten amiinien perustietoja. 

Amiini CAS Muita nimiä muun muassa Molekyylikaava 
Moolimassa 

(g/mol) 

Histamiini 51-45-6 1-H-imidatsoli-4-etaaniamiini C5H9N3 111,15 

Histamiini* 56-92-8 1-H-imidatsoli-4-etaaniamiini C5H9N3*2HCl 184,07 

Tyramiini 60-19-5 4-hydroksi-fenetyyliamiini C8H11NO*HCl 173,64  

Putreskiini 333-93-7 1,4-diaminobutaani C4H12N2*2HCl 161,07 

Kadaveriini 1476-39-7 1,5-diaminopentaani C5H14N2*2HCl 175,10 

Fenetyyliamiini 64-04-0 2-fenyylietanamiini C8H11N 121,18  

Isoamyyliamiini 107-85-7 Isopentyyliamiini C5H13N 87,16 

(Histamiini = kiteinen, histamiini* = nestemäinen) 

 

Koska pääosassa tutkittavia yhdisteitä ei ollut sopivaa UV-VIS-alueella absorboivaa kromoforia, 

niin derivatisoitiin amiinit dietyyli-2-etoksimetyleenimalonaatilla34 (Kuva 30). 
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     Amiini  DEEMM     Derivatisoitu amiini 

 

Kuva 30. Derivatisointireaktio alkylaationa.89 

 

3.1.3 Työn suoritus ja tulokset 

3.1.3.1 Käytetyt reagenssit 

Taulukko 9. Reagenssiluettelo. 

Nro Tuote CAS Puhtaus Valmistaja 

1 Histamiini 51–45–6 ≥ 97 % 

 

Sigma-Aldrich 

1* Histamiini* 56-92-8 ≥ 99 % Sigma-Aldrich 

2 Tyramiini 60–19–5 ≥ 98 % Sigma-Aldrich 

3 Putreskiini 333–93–7 ≥ 98 % Sigma-Aldrich 

4 Kadaveriini 1476–39–7 ≥ 99,0 % Sigma-Aldrich 

5 Fenetyyliamiini 64–04–0 ≥ 99 % Sigma-Aldrich 

6 Isoamyyliamiini 107-85-7 ≥ 99 % Sigma-Aldrich 

7 Boorihappo - ≥ 99,8 % Merck 

8 Natriumhydroksidi (valmis 4 M liuos) 

 
1310-73-2 ≥ 99 % Merck 

9 Natriumatsidi 26628-22-8 ≥ 99,0 % Sigma-Aldrich 

10 2,4,6-trimetyylifenetyyliamiini-hydrokloridi 3167-10-0 ≥ 97 % Sigma-Aldrich 

   11 Dietyyli-2-etoksimetyleeni-malonaatti 87-13-8 ≥ 99 % Sigma-Aldrich 

   12 Jääetikka HPLC 64-19-7 ≥ 99,9 % J. T. Baker 

13 Metanoli HPLC 67-56-1 ≥ 99,8 % Merck 

14 Asetonitriili HPLC 75-05-8 ≥ 99,8 % Merck 

15 Suolahappo (1 M) - ≥ 37 % Merck 

16 Ultrapuhdas vesi (18 MΩ)    

17 Natriumdivetyfosfaatti - ≥ 98 % VWR 

18 Dinatriumvetyfosfaatti 7782-85-6 ≥ 98 % Merck 

19 Natriumkloridi 7647-14-5 ≥ 99,5 % Merck 

 

3.1.3.2 Välineet ja laitteisto 

Käytetyt välineet: 

- 25 ml, 250 ml ja 2000 ml dekantterilaseja 

- 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 1000 ml ja 2000 ml mittapulloja 

- 100 ml, 500 ml, 1000 ml ja 2000 ml mittalaseja 

- 2 l HPLC-pulloja 
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- 10 ml vakuumihydrolyysipulloja kierrekorkilla (Thermo Scientific) 

- 2 ml automaattiseen näytteenottimeen sopivia pulloja 

- Mikropipettejä ja niiden kärkiä (Finnpipette® ja Biohit) 

- Lasisia pallo- ja mittapipettejä 

- Pasteur-pipettejä (lasisia ja muovisia) 

- 10 ml Kippin-pipetti 

- 1 ml ja 3 ml SCX-pylväitä (Strata SCX Phenomenex) 

- Viinin puhdistuksessa käytettyjä suodattimia: 

o PHENEX RC 0.45 µm 

o CHROMAFIL® Xtra PET-45/25 0.45 µM 

- Oktadekyyli-tyypin kolonni 

 

Aluksi käytettiin kolonnia LiChrospher® 100 RP-18 125 mm (125-4), 5 µm (Merck) ja 

esikolonnia LiChrospher® 100 RP-18 4 mm (4-4), 5 µm (Merck), kun ohjeessa oli oktadekyyli-

tyyppiseksi kolonniksi suositeltu HP® C18-HL 250 mm x 4,6 mm, 5 µm. Koska tällä kolonnilla 

(kolonni 1) saatiin kromatogrammiin näkyviin terävät piikit vain erittäin suurella pitoisuudella 

joistakin amiineista, niin laitettiin uusi kolonni tilaukseen. Uuden kolonnin (kolonni 2) saapuessa 

siirryttiin käyttämään sitä. Kolonni 2 oli Altima HP C18-HL 250 mm x 4,6 mm, 5 µm 

(GRACE®) ja esikolonni oli Alltima HP C18-HL 7,5 x 4,6 mm, 5 µm (GRACE®). Uudella 

kolonnilla saatiin kromatogrammiin näkyviin terävät piikit standardienkin pitoisuuksissa kaikista 

määritettävistä amiineista. 

 

Käytetyt laittet: 

- HPLC-laitteisto: Agilent Techologies 1100 Series 

o Diodirividetektori: G1315B DAD 

o G1367A WPALS 

o G1316A COLCOM 

o G1321A FLD 

o G1379A DEGASSER 

o G1311A QuatPump 

 

- HPLC:n kanssa käytettiin tiedon käsittelyssä: 

o Hp Pentium 4 3 GHz 

o Käyttöjärjestelmä Windows XP Pro versio 2002, sp 1 

o ChemStation for LC versio B.01.01 

- Uuni: Memmert Modell 100-800 

- Ultraäänihaude: Elma® Transsonic Digitals 

- pH-mittari: GWB Mettler Toledo 

- Vaaka: GWB Mettler Toledo XS204 

- Vedenpuhdistuslaite: Millipore Milli-Q Advantage A10 
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- Magneettisekoittaja: Monotherm Variomag® 

 

3.1.3.3 HCl-liuos (0,1 M) 

Kaadettiin noin 500 ml ultrapuhdasta vettä 1 l mittapulloon. Kaadettiin 100 ml 1 M HCl:ää 1 l 

mittapulloon ja täytettiin merkkiin asti vedellä. Liuosta säilytettiin huoneen lämpötilassa. 

 

3.1.3.4 Sisäinen standardi -liuos (2 g/l) 

Punnittiin 20 mg 2,4,6-TPA:ta. Liuotettiin 10 ml mittapulloon 0,1 M HCl:ää. Kiteet liukenivat 

sekoitettaessa termostaattisen magneettisekoittimen avulla (T = 70 °C). Liuosta säilytettiin 

huoneen lämpötilassa. 

 

Myöhemmin huomattiin, että sisäisen standardin ja amiinien todellisia pitoisuuksia laskettaessa 

on otettava huomioon siihen mahdollisesti kiinnittynyt HCl tai 2*HCl sekä pullossa mainittu 

pitoisuusprosentti. Sisäinen standardi tehtiin kuitenkin koko tutkimuksen ajan kuten tässä 

(punnitsemalla suoraan 20 mg), mutta amiinien pitoisuuksia laskettaessa tämä otettiin huomioon 

myöhemmin. Täten sisäisen standardin korkeuksien vaihteluita nestekromatogrammeissa on 

helpompi vertailla keskenään. 

 

- Kiteisen 2,4,6-TPA:n (97 %) todellinen määrä ja pitoisuus liuoksessa lasketaan 

seuraavasti: 

 

c = 2000 mg/l → 20 mg / 10 ml 

 

M(C11H17N*HCl) = 199,72 g/mol 

M(HCl) = 36,46 g/mol 

36,46 g/mol / 199,72 g/mol · 100 % = 18,3 % on hydrokloridin osuus 2,4,6-TPA:ssa 

 

2,4,6-TPA:ta tällöin: 100 % - 18,3 % = 81,7 % 

 

Liuokseen 2,4,6-TPA:ta on punnittava: 

(100 % / 81,7 %) · 20 mg / 10 ml · (100 % / 97 %) = 25,2 mg / 10 ml 

 

Todellinen 2,4,6-TPA:n pitoisuus C saadaan, kun X = punnittu m(2,4,6-TPA): 

X mg · 0,817 · 0,97 · 100 = C mg/l 
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3.1.3.5 Boraattipuskuriliuos (1 M) 

Punnittiin 6,183 g boorihappoa 250 ml dekantterilasiin ja lisättiin 50 ml vettä. Säädettiin pH 9 

noin 4 M NaOH:lla käyttämällä lasista Pasteur-pipettiä. Sekoitettiin magneettisekoittajalla. 

Siirrettiin 100 ml mittapulloon ja lisättiin merkkiin asti vettä. Liuosta säilytettiin huoneen 

lämpötilassa. 

 

Optimaalisen liuoksen saavuttamiseksi boorihapon kiteet tuli liuottaa mahdollisimman alhaisessa 

pH:ssa. Tämän vuoksi NaOH-liuosta lisättiin pienissä erissä (10 pisaraa kerrallaan) kolmen 

tunnin aikana. Aluksi liuosta tehtiin nopeammin ja myös lämmitettiin kiteiden liuottamiseksi. 

Myöhemmin ilmeni, ettei boraattipuskuria saisi missään vaiheessa lämmittää. Saimme tiedon 

ranskalaisilta, jotka olivat käyttäneet kyseistä menetelmää. Boraattipuskurin valmistamisen 

onnistuminen saattoi olla yksi merkittävä osa analyysin onnistumista. Jos boraattipuskurin 

valmistaminen ei onnistunut ja edelleen tämän vuoksi derivatisointireaktio ei toiminut, niin 

mahdollisesti tämä oli syy miksei amiinien piikkejä saatu aluksi näkyviin 

nestekromatogrammeissa. Huomattavaa oli kuitenkin, että sisäinen standardi näkyi kaikissa 

kromatogrammeissa. Ainoastaan silloin sisäinen standardi ei näkynyt terävänä joka grammissa, 

kun derivatisointivaiheessa testattiin kevyttä sekoitusta kunnon ravistelun sijasta. 

 

3.1.3.6 HPLC liikkuva faasi -liuokset A ja B 

Liikkuva faasi A: asetaattipuskuriliuos (25 mM) + natriumatsidi (0,02 %) pH 5,8: 

Otettiin 1,8 l vettä 2 l dekantterilasiin. Lisättiin 2,86 ml jääetikkaa. Punnittiin 0,4 g 

natriumatsidia. Sekoitettiin magneettisekoittajalla. Säädettiin pH 5,80 noin 4 M NaOH:lla 

käyttämällä lasista Pasteur-pipettiä. Siirrettiin 2000 ml mittapulloon ja täytettiin merkkiin asti 

vedellä. Liuosta säilytettiin huoneen lämpötilassa. 

 

Liikkuva faasi B: asetonitriili/metanoli (80/20): 

Otettiin 400 ml metanolia 500 ml mittalasiin ja kaadettiin 2 l HPLC-pulloon. Otettiin 1600 ml 

asetonitriiliä 2000 ml mittalasiin ja kaadettiin 2 l HPLC-pulloon. Liuosta säilytettiin huoneen 

lämpötilassa. 
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3.1.3.7 Biogeenisten amiinien standardisarja 

Amiinien pitoisuudet laskettiin vapaina amiineina – ei hydroklorideina. Jotkin amiinit haihtuivat 

helposti, jonka vuoksi mittapullojen pohjalle laitettiin hiukan HCl:ää ja tämän jälkeen punnittiin 

halutut amiinit mittapulloon. 

 

Taulukko 10. Amiinien punnitusten ja todellisten pitoisuuksien määrittäminen (c ≈ 500 mg/l, 100 ml mittapulloon). 

Amiini Muoto Punnittava (mg) Todellinen punnittu (mg) Todellinen. pitoisuus C (mg/l) 

Histamiini Kiteinen 51,5 m(HIS kit) m(HIS kit)*10*0,97 

Histamiini* Nestemäinen 83,6 m(HIS nes) m(HIS nes)*0,604*10*0,99 

Tyramiini Kiteinen 64,6 m(TYR) m(TYR)*0,79*10*0,98 

Fenetyyliamiini Nestemäinen 50,5 m(FEN) m(FEN)*10*0,99 

Putreskiini Kiteinen 93,3 m(PUT) m(PUT)*0,547*10*0,98 

Kadaveriini Kiteinen 86,5 m(KAD) m(KAD)*0,584*10*0,99 

Isoamyyliamiini Nestemäinen 50,5 m(IAA) m(IAA)*10*0,99 

 

A-liuosten valmistaminen 

 

Kantaliuos A (500 mg/l) 

Punnittiin noin 50 mg (taulukon 10 mukaisesti) histamiinia, tyramiinia ja putreskiinia samaan 

100 ml mittapulloon. Täytettiin merkkiin asti 0,1 M HCl:ää. 

 

Korvikeliuos A (50 mg/l) 

Otettiin 25 ml kantaliuos A:ta (500 mg/l) ja kaadettiin 250 ml mittapulloon. Täytettiin merkkiin 

asti 0,1 M HCl:ää. 

 

Korvikeliuos A (40 mg/l) 

Otettiin 50 ml 0,1 M HCl:ää ja kaadettiin 250 ml mittapulloon. Täytettiin merkkiin asti 

korvikeliuos A:ta (50 mg/l). 

 

B-liuosten valmistaminen 

 

Kantaliuos B (500 mg/l) 
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Punnittiin noin 50 mg (taulukon 10 mukaisesti) kadaveriinia, fenetyyliamiinia ja 

isoamyyliamiinia samaan 100 ml mittapulloon. Täytettiin merkkiin asti 0,1 M HCl:ää. 

 

Korvikeliuos B (50 mg/l) 

Otettiin 25 ml kantaliuos B:tä (500 mg/l) ja kaadettiin 250 ml mittapulloon. Täytettiin merkkiin 

asti 0,1 M HCl:ää. 

 

Korvikeliuos B (10 mg/l) 

Otettiin 50 ml korvikeliuos B:tä (50 mg/l) ja kaadettiin 250 ml mittapulloon. Täytettiin merkkiin 

asti 0,1 M HCl:ää. 

 

A- ja B- liuosten yhdistelmäliuokset – standardisarja 

100 ml mittapulloon lisättiin 50 ml korvikeliuos A:ta (40 mg/l) käyttämällä 50 ml mittapulloa. 

Täytettiin 100 ml merkkiin asti korvikeliuos B:tä (10 mg/l), jolloin liuoksessa olevat 

amiinipitoisuudet olivat: liuos A (20 mg/l) / liuos B (5 mg/l) = 20 (A) / 5 (B). Standardisarjan 

liuokset tehtiin taulukon 11 mukaisesti. 

 

Taulukko 11. Standardiliuoksissa olevat amiinien pitoisuudet. 

Pitoisuus alkuperäisessä 

liuoksessa (mg/l) 

 

solution (mg/L) 

Tilavuus alkuperäisessä 

näyteliuoksessa (ml) 

Lisättiin 100 ml asti      

0,1 M HCl (ml) 

Pitoisuus lopullisessa liuoksessa 

(mg/l) 

20 (A) / 5 (B) 50 50 10 (A) / 2,5 (B) 

10 (A) / 2,5 (B) 50 50 5 (A) / 1,25 (B) 

5 (A) / 1,25 (B) 20 80 1 (A) / 0,25 (B) 

 

 

Standardisarja (STD 1 - STD 4) määriteltiin: 

STD 1: 1 (A) / 0,25 (B) 

STD 2: 5 (A) / 1,25 (B) 

STD 3: 10 (A) / 2,5 (B) 

STD 4: 20 (A) / 5 (B) 
 

Aluksi liuoksia säilytettiin jääkaapissa ja myöhemmin pakkasessa, kun alettiin etsiä syitä 

amiinipiikkien puuttumiselle kromatogrammeissa. Analyysin onnistumisen kannalta amiinien tuli 

olla mahdollisimman tuoreita ennen derivatisointia. Derivatisointi tuli suorittaa mieluiten samana 
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päivänä tai viimeistään seuraavana päivänä, kun liuokset oli valmistettu tai otettu pakkasesta 

käyttöä varten. 

 

Lopuksi standardiliuoksien koostumusta muutettiin niin, että niihin tuli kaikkia amiineja yhtä 

paljon (STD 1 (1): 1 mg/l; STD 2 (5): 5 mg/l; STD 3 (10): 10 mg/l ja STD 4 (20): 20 mg/l). 

 

3.1.3.8 Biogeenisten amiinien kantaliuokset 

Retentioaikojen määrittämistä varten tehtiin yksittäisten amiinien kantaliuokset (c = 500 mg/l) 

punnitsemalla taulukon 10 mukaiset määrät amiinia ja liuotettiin kukin 0,1 M HCl:ään 100 ml 

mittapulloon. Tästä tehtiin derivatisoitavat amiiniliuokset (c = 20 mg/l) pipetoimalla 1 ml 

kantaliuosta (c = 500 mg/l) 25 ml mittapulloon ja täytettiin merkkiin asti 0,1 M HCl:ää. 

Derivatisoitavat amiiniliuokset (c = 200 mg/l) tehtiin pipetoimalla 10 ml kantaliuosta (c = 500 

mg/l) 25 ml mittapulloon ja liuotettiin 0,1 M HCl:ää. 

 

Punnittaessa amiineja standardisarjan - ja yksittäisten amiinien kantaliuoksiin, loppupitoisuus ei 

ollut tarkalleen c = 500 mg/l, mutta merkittiin ajotaulukoihin (Taulukot 16-20) esimerkiksi HIS 

(500), kun pitoisuus oli tarkoitus olla 500 mg/l. Täten ilmoitettaessa esimerkiksi HIS (20) 

nähdään kuitenkin, että käytetty histamiinipitoisuus ajossa oli suhteellinen alhainen, kun taas HIS 

(200) ja HIS (500) todetaan, että käytetty histamiinipitoisuus oli erittäin suuri. Tässä 

tutkimuksessa ei laskettu tarkkoja amiinipitoisuuksia viineistä, koska siirryttiin käyttämään toista 

menetelmää. Taulukon 10 mukaan ja vertaamalla sisäiseen standardiin ne voidaan kuitenkin 

tarkasti määrittää. 

 

3.1.3.9 Viininäytteen puhdistaminen 

Käytetyssä menetelmässä ei viininäytteelle oltu tehty mitään erityistä esikäsittelyä, mutta tästä 

huolimatta suoritettiin Alkoholintarkastuslaboratorion aiemmassa amiinien 

määritysmenetelmässä90,91 käytetty viininäytteen puhdistusvaihe. 

 

Sörensen puskuri pH 7,2 
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Tehtiin 0,02 M liuokset dinatriumvetyfostaatista (3,5598 g litraan vettä) ja 

natriumdivetyfosfaatista (2,3996 g litraan vettä). Laitettiin dekantterilasiin edellistä ja lisättiin 

jälkimmäistä kunnes pH oli 7,2. Kumpaakin liuosta tehtiin 1 litra. 

 

Eluointipuskuri 

Lisättiin 8,766 g natriumkloridia 50 ml Sörensenin puskuria (3 M NaCl:n suhteen) ja sekoitettiin 

keskenään sama tilavuus näin saatua liuosta ja metanolia (esim. 50 ml + 50 ml). 

 

Näytteen esikäsittely 

Viininäytteistä poistettiin hiilidioksidi pitämällä näytettä lasisessa astiassa ultraäänihauteessa 20 

minuuttia parafilmillä peitettynä. 4 ml näin käsiteltyä näytettä pipetoitiin 20 ml mittapulloon. 

Lisättiin sisäiseksi standardiksi 160 µl 2,4,6-TPA:ta (0,1 M HCl:ssä) ja täytettiin merkkiin asti 

vedellä. Käytettiin samaa valmista sisäisen standardin liuosta (2 g/l) kuin derivatisoinnissa. 

 

Amiinien eristäminen viinistä kiinteäfaasiuutolla SCX-pylväällä 

SCX-pylväs esivalmistettiin lisäämällä 2 x 1 ml metanolia ja sitten 2 x 1 ml vettä. 

Läpimenonopeus oli noin 1 tippa/sekunti. Pylvään läpi laskettiin 10 ml Sörensen-puskuria 

Kippin-pipettiä käyttäen ja sen jälkeen lisättiin 10 ml esikäsiteltyä näytettä. Pylväs pestiin 10 ml 

Sörensen-puskuria Kippin-pipettiä käyttäen. Amiinit eluoitiin 4 x 0,5 ml:lla eluointipuskuria 10 

ml koeputkeen. Tarkkaa määrää ei tarvinnut tietää, koska kyseessä oli sisäisen standardin 

menetelmä. Pylväs ei saanut päästä kuivumaan, vaan sen oli oltava koko ajan nesteessä. 

Eluoinnin päätteeksi pylväs sai valua kuiviin. Eluoitu liuos sekoitettiin, suodatettiin ja 

ampulloitiin. 

 

3.1.3.10 Derivatisointi 

Sopivalla mikro- tai lasipipetillä pipetoitiin 10 ml hydrolyysipulloon reaktioseos: 

- 1,75 ml boraattipuskuriliuosta 

- 750 µl metanolia 

- 1 ml derivatisoitavaa näytettä 

- 40 µl sisäistä standardia 2,4,6-TPA (2 g/l) 

- 30 µl DEEMM:iä 

 

Pullo suljettiin ja sekoitettiin manuaalisesti. Säädettiin uuni 70 °C:een. Pullo laitettiin 

ultraäänihauteeseen 30 minuutiksi ja sekoitettiin 5 minuutin välein. Vesihauteessa käytettiin 
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muovitelinettä, koska ohjeen mukaan metallitelineen metalli haittasi derivatisointia. Lämmitettiin 

reaktioseosta 70 °C:ssa uunissa 1 tunnin ajan, jotta ylijäämä DEEMM:stä hajoaisi. Kun 

reaktioseos oli jäähtynyt huoneen lämpötilaan, niin se siirrettiin 2 ml pulloihin Pasteur-pipettiä 

käyttäen. Pullot sekoitettiin manuaalisesti ennen näytteen käyttöönottoa. Aluksi pulloja 

säilytettiin huoneen lämpötilassa, koska ohjeen mukaan derivatisoitu liuos oli hyvin säilyvää. 

Myöhemmin niitä säilytettiin varotoimenpiteenä pakkasessa, jos ajoa ei ollut heti mahdollista 

suorittaa. 

 

Huomioitiin, että Gómez-Alonso et al.34 olivat käyttäneet ohjeeseen (OENO-SCMA 10-457 Et 5 

versio 10/2012)34,89-92 verrattuna eri sisäistä standardia ja derivatisoinnin jälkeen reaktioseosta oli 

pidetty uunissa 2 tuntia. Tämän vuoksi testattiin derivatisointia pitäen reaktioseosta uunissa myös 

30 ja 120 minuuttia. 

 

3.1.3.11 Nestekromatografiajojen operointiolosuhteet 

Nestekromatografiajoissa käytetyt analyysiolosuhteet ja ajo-ohjelmat on ilmoitettu taulukoissa 

12-15. Jokaisesta ajosta on koottu kooste taulukoihin 16-20 ja niihin on listattu ajonumeron 

mukaan näytteen nimi ja pitoisuus, ajo-ohjelma, lämpötila, derivatisoinnin jälkeen uunissa 

pidetyn reaktioseoksen aika sekä amiinien ja sisäisen standardin piikkien korkeudet (mAU) tai 

esiintyminen (X). 

 

Taulukko 12. Analyysiolosuhteet.  

Parametri Arvo 

Virtausnopeus 0,9 ml/min 

Injektointitilavuus 50 µl 

Liikkuva faasi:   

HPLC A -liuos (A) Asetaattipuskuri (25 mM) + natriumatsidi (0,02 %) pH 5,8 

HPLC B -liuos (B) Asetonitriili 80 % / metanoli 20 % 

Kolonni:   

Kolonnin pituus 125 mm (kolonni 1) ja 250 mm (kolonni 2) 

Kolonnin sisähalkaisija 4 mm (kolonni 1) ja 4,6 mm (kolonni 2) 

Kolonnin partikkelikoko 5 µm 

Detektorin mittausaallonpituus: 280 nm 
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Taulukko 13. Gradienttiajo 1 (G1). Taulukko 14. Gradienttiajo 2 (G2). 

Aika (min) A (%) B (%)  Aika (min) A (%) B (%) 

0 90 10  0 80 20 

5 90 10  30 80 20 

10 83 17  50 5 95 

35 60 40        

43 28 72     

48 18 82     

52 0 100     

57 0 100     

 

Taulukko 15. Isokraattiset ajot 1-6 (I1-I6). 

Nimike Aika (min) A (%) B (%) 

I1 0-60 20 80 

I2 0-60 80 20 

I3 0-60 90 10 

I4 0-60 75 25 

I5 0-60 70 30 

I6 0-60 65 35 

 

 

Taulukko 16. Kooste 1/2 ajoista kolonnilla 1.        

Ajo Näyte (mg/l) Ajo-ohjelma T (˚C) Uuni (min) 
Piikki (X) tai piikin korkeus (mAU) 

PUT HIS KAD TYR FEN IAA SIS.STD 

1 STD 4 G1 25 60 - - - - - - 140* 

2 STD 4 G2 25 60 - - - - - - 120* 

3 STD 4 I1 40 60 - - - - - - 168* 

4 HIS (20) I1 40 60 - - - - - - 190* 

5 PUT (20) I1 40 60 - - - - - - 202* 

6 TYR (20) I1 40 60 - - - - - - 227* 

7 KAD (20) I1 40 60 - - - - - - 219* 

8 IAA (20) I1 40 60 - - - - - - 224* 

9 FEN (20) I1 40 60 - - - - - - 254* 

10 HIS (20) I2 15 60 - - - - - -  

11 HIS (20) I3 15 60 - - - - - -  

12 STD 4 G1 15 60 - - - - - - 383* 

13 HIS (20) I4 15 60 - - - - - -  

14 HIS (20) I5 15 60 - - - - - -  

15 HIS (20) I6 15 60 - - - - - -  
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16 STD 4 G1 15 60+120 - - - - - - 11 

17 STD 4 G1 15 60 - - - - - - 92 

18 HIS (20) G1 15 60 - - - - - - 26 

19 HIS (20) G1 15 120 - - - - - - 31 

20 SIS.STD G1 15 60 - - - - - - 965 

21 0-NÄYTE G1 15 60 - - - - - - - 

22 SIS.STD G1 15 120 - - - - - - 961 

23 0-NÄYTE G1 15 120 - - - - - - - 

24 SIS.STD G1 15 30 - - - - - - 981 

25 HIS (200) G1 15 60 - - - - - - 26 

26 HIS (200) G1 15 30 - - - - - - 8 

27 0-NÄYTE G1 15 30 - - - - - - - 

28 HIS (200) G1 15 60 - - - - - - 32 

29 HIS (200) G1 15 60 - - - - - - 37 

30 STD 1 G1 15 60 - - - - - - 31 

31 STD 2 G1 15 60 - - - - - - 28 

32 STD 3 G1 15 60 - - - - - - 36 

Ajosta 28 lähtien käytettiin kiteistä histamiinia. * = Sisäisen standardin piikki – oletus 

 

 

Aluksi ajoista 1-57 emme saaneet yhtäkään amiinia näkyviin, vaikka testasimme eri ajo-ohjelmia, 

lämpötiloja, uunissaoloaikoja ja amiinipitoisuuksien nostamista merkittävästi. Sisäinen standardi 

näkyi, mutta sen korkeus vaihteli huomattavasti eri ajojen välillä. 

 

Taulukko 17. Kooste 2/2 ajoista kolonnilla 1.        

Ajo Näyte (mg/l) 
Ajo-

ohjelma 
T (˚C) Uuni (min) 

Piikki (X) tai piikin korkeus (mAU) 

PUT HIS KAD TYR FEN IAA SIS.STD 

33 STD 4 G1 15 30 - - - - - - 23 

34 PUT (20) G1 15 30 - - - - - - 27 

35 HIS (20) G1 15 60 - - - - - - 27 

36 TYR (20) G1 15 60 - - - - - - 24 

37 KAD (20) G1 15 60 - - - - - - 29 

38 IAA (20) G1 15 60 - - - - - - 24 

39 FEN (20) G1 15 60 - - - - - - 27 

40 STD 1 G1 15 30 - - - - - - 29 

41 STD 2 G1 15 30 - - - - - - 4 

42 STD 3 G1 15 60 - - - - - - 17 

43 STD 4 G1 15 60 - - - - - - 5 

44 HIS (500) G1 15 60 - - - - - - 19 
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45 IAA (500) G1 15 60 - - - - - - 17 

46 FEN (500) G1 15 60 - - - - - - 6 

47 KAD (500) G1 15 60 - - - - - - 7 

48 PUT (500) G1 15 60 - - - - - - 6 

49 TYR (500) G1 15 60 - - - - - - 12 

50 HIS (500) G1 15 60 - - - - - - 6 

52 STD 1 G1 15 60 - - - - - - 149 

53 STD 2: 1/3 G1 15 60 - - - - - - 143 

54 STD 2: 2/3 G1 15 60 - - - - - - 142 

55 STD 2: 3/3 G1 15 60 - - - - - - 143 

56 STD 3 G1 15 60 - - - - - - 145 

57 STD 4 G1 15 60 - - - - - - 153 

58 HIS (500) G1 15 60 - 67L - - - - 160 

59 IAA (500) G1 15 60 - - - - - 118 163 

60 FEN (500) G1 15 60 - - - - 282 - 156 

61 KAD (500) G1 15 60 - - 22L - - - 138 

62 PUT (500) G1 15 60 45L - - - - - 149 

63 TYR (500) G1 15 60 - - - 115 - - 136 

Ajoissa 40-50 sekoitettiin derivatisointivaiheessa reaktioseosta vain kevyesti. Erona ajojen 44 ja 50 välillä: 44 oli 

ultraäänihauteessa ja 50 ei ollut. Ajoissa 58, 61 ja 62 amiinien piikit olivat leveät (L). Ajojen 58-63 retentioajat on 

koottu taulukkoon 15. 

 

Amiinipiikkien puuttumisen syiksi epäiltiin kolonnia, boraattipuskurin epäonnistumista, amiinien 

tuhoutumista ennen derivatisoinnin/ajojen suorittamista ja voimakasta sekoittamista 

derivatisoinnin aikana, jonka vuoksi testattiin kevyttä sekoitusta. Kevyt sekoitus huononsi 

tuloksia entisestään. Vasta ajojen 58-63 aikana saatiin amiinien piikit näkyviin kolonnilla 1 (12,5 

cm), kun amiinien pitoisuudet olivat erittäin korkeat c = 500 mg/l. 

 

Taulukko 18. Kooste 1/3 ajoista kolonnilla 2. Ajo-ohjelma G1, T = 15 ˚C ja uuni 60 min. 

Ajo Näyte (mg/l) tR (min) 
tR(sis.std) 

(min) 

Piikki (X) tai piikin korkeus (mAU) 

PUT HIS KAD TYR FEN IAA SIS.STD 

65 STD 1: 1/3     - - - - - - 80 

66 STD 1: 2/3     - - - - - - 75 

67 STD 1: 3/3     - - - - - - 81 

68 STD 2     0,8 1 - 1 - - 79 

69 STD 3     2 3 - 2 - - 77 

70 STD 4     3 5 0,6 5 1 1 83 

71 HIS (500) 22,4 53,0 - 161 - - - - 83 

72 IAA (500) 49,5 53,2 - - - - - 58 81 
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73 FEN (500) 48,1 52,9 - - - - 127 - 81 

74 KAD (500) 23,1 53,2 - - 68 - - - 70 

75 PUT (500) 20,1 53,5 82 - - - - - 76 

76 TYR (500) 42,8 53,2 - - - 106 - - 67 

78 STD 1: 1/3     6 3 1 0,6 0,4 0,8 301 

79 STD 1: 2/3     6 3 1 0,6 0,3 0,5 298 

80 STD 1: 3/3     6 3 1 0,6 0,2 0,5 297 

81 STD 2     9 9 1 3 0,9 0,5 308 

82 STD 3     11 16 2 6 2 1 311 

83 STD 4     18 30 3 11 3 1 325 

84 STD 1: 1/3     5 3 1 0,6 0,2 0,5 47 

85 STD 1: 2/3     5 3 1 0,6 0,3 0,4 51 

86 STD 1: 3/3     5 3 1 0,7 0,2 0,4 47 

87 STD 2     8 9 1 1 2 1 47 

88 STD 3     11 16 2 6 2 0,7 47 

89 STD 4     19 32 3 12 4 1 52 

91 SEOS (25)     3 4 3 5 7 4 23 

92 VIINI 1: 1/3     - - - 36 - - 894 

93 VIINI 1: 2/3     - - - 36 - - 900 

94 VIINI 1: 3/3    - - - 36 - - 900 

95 VIINI 2    - - - 15 - - 932 

96 VIINI 1 (5): 1/3     - 49 - 98 91 135 671 

97 VIINI 1 (5): 2/3     - 50 - 98 91 134 666 

98 VIINI 1 (5): 3/3     - 49 - 98 90 133 674 

99 VIINI 2 (5)     - 44 - 81 97 141 700 

 

 

Tilattiin pidempi kolonni 2 (25 cm), joka vastasi ohjeen34,89-92 mukaista kolonnia pituudeltaan. 

Lopulta kolonnilla 2 saatiin jokaisesta standardista näkyviin kaikki amiinit (ajot 86-89). Osa 

piikeistä oli tosin erittäin pieniä (KAD, FEN ja IAA), yksi (PUT) oli päällekkäin roskapiikin 

kanssa ja kahden amiinin (FEN ja IAA) piikit oli laskevan pohjaviivan kohdalla (Kuva 31). 

Testattiin amiiniseosta, jossa kunkin amiinin pitoisuus oli 25 mg/l liuotettuna MeOH/H2O 

(75/25). Lopulta testattiin viininäytteitä ja viinejä amiinilisäyksin (5 mg/l), jotta nähtiin miten 

amiinit käyttäytyivät viinin matriisissa (Kuva 32). Viininäytteet amiinien kanssa ja ilman 

sisälsivät puhdistuksesta huolimatta runsaasti muitakin piikkejä aallonpituudella 280 nm kuin 

pelkästään määritettäviä amiineja. Putreskiinia ja kadaveriinia ei saatu ollenkaan näkyviin. 

Lisäksi sisäisen standardin runsaasti vaihteleva korkeus eri derivatisointien välillä oli haittatekijä. 
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Ajon 99 jälkeen tultiin siihen johtopäätökseen, että menetelmä ei ole tarpeeksi luotettava 

Alkoholintarkastuslaboratorion tarpeisiin nähden ja päätettiin siirtyä validoimaan menetelmä 

kompetitiivisella ELISA:lla histamiinin määrittämiseksi viineistä. 

 
                          PUT HIS KAD                TYR         FEN IAA    SIS.STD     

 
Kuva 31. Ajo 89. Kolonni 2, näyte STD 4, ajo-ohjelma G1, T = 15 ˚C ja uuni 60 min. 

 

 
                         HIS                                           TYR       FEN IAA    SIS.STD 

 
Kuva 32. Ajo 98. Kolonni 2, näyte VIINI 1 (5), ajo-ohjelma G1, T = 15 ˚C ja uuni 60 min. 

 

Amiinien retentiojärjestys oli kolonnilla 2 (25 cm) sama kuin kolonnilla 1 (12,5 cm) ajettaessa, 

mutta alkuperäisessä ohjeessa käytetyllä kolonnilla (25 cm) verrattuna retentiojärjestys ja 

retentioajat olivat erilaiset (Taulukko 21). 
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Taulukko 19. Kooste 2/3 ajoista kolonnilla 2. Ajo-ohjelma G1, T = 15 ˚C ja uuni 60 min. 

Ajo Näyte (mg/l) 
tR(sis.std) 

(min) 

Piikki (X) tai piikin korkeus (mAU) 

PUT HIS KAD TYR FEN IAA SIS.STD 

100 VIINI 2 (1): 1/5 53,425 - 32 - 31 31 49 1093 

101 VIINI 2 (1): 2/5 53,303 - 32 - 31 31 50 1095 

102 VIINI 2 (1): 3/5 53,251 - 32 - 31 31 50 1100 

103 VIINI 2 (1): 4/5 53,251 - 32 - 31 31 49 1085 

104 VIINI 2 (1): 5/5 53,235 - 32 - 31 31 49 1079 

105 VIINI 2 (5): 1/5   - 133 - 111 137 207 1072 

106 VIINI 2 (5): 2/5   - 131 - 110 135 205 1058 

107 VIINI 2 (5): 3/5   - 131 - 111 139 214 1036 

108 VIINI 2 (5): 4/5   - 130 - 110 135 204 1054 

109 VIINI 2 (5): 5/5   - 130 - 110 134 202 1042 

111 VIINI 2: 1/5   - - - - - - 1035 

112 VIINI 2: 2/5   - - - - - - 1036 

113 VIINI 2: 3/5   - - - - - - 1012 

114 VIINI 2: 4/5   - - - - - - 1008 

115 VIINI 2: 5/5   - - - - - - 1012 

116 VIINI 3: 1/5   - - - - - - 1034 

117 VIINI 3: 2/5   - - - - - - 1025 

118 VIINI 3: 3/5   - - - - - - 1019 

119 VIINI 3: 4/5   - - - - - - 1009 

120 VIINI 3: 5/5   - - - - - - 1012 

121 VIINI 3 (1): 1/5   - 37 - 46 29 44 985 

122 VIINI 3 (1): 2/5   - 37 - 46 29 44 989 

123 VIINI 3 (1): 3/5   - 37 - 46 29 43 977 

124 VIINI 3 (1): 4/5   - 36 - 45 28 43 975 

125 VIINI 3 (1): 5/5   - 36 - 45 28 43 959 

126 VIINI 3 (5): 1/5   - 127 - 90 121 183 940 

127 VIINI 3 (5): 2/5   - 127 - 88 120 179 935 

128 VIINI 3 (5): 3/5   - 126 - 88 120 187 919 

129 VIINI 3 (5): 4/5   - 126 - 88 119 180 924 

130 VIINI 3 (5): 5/5   - 125 - 87 118 178 908 

 

ELISA-menetelmän reagensseja odotellessa ajettiin vielä ajot 100-161 niin, että kaikki 

mahdolliset virhetekijät pyrittiin eliminoimaan: kaikki liuokset tehtiin uudestaan ja 

fosfaattipuskuri tehtiin hitaasti ilman lämmittämistä; näytteet derivatisoitiin saman päivän aikana 

ja ajettiin heti tai pakkasesta otettiin myöhemmin tuoreet näyteliuokset ajoja varten; käytettiin 

uuttopylvästä, josta ei tullut kellertävää väriä esivalmistelun aikana ja testattiin toista suodatinta. 
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Taulukko 20. Kooste 3/3 ajoista kolonnilla 2. Ajo-ohjelma G1, T = 15 ˚C ja uuni 60 min. 

Ajo Näyte (mg/l) 
Piikki (X) tai piikin korkeus (mAU) 

PUT HIS KAD TYR FEN IAA SIS.STD 

131 STD 1 (1): 1/5 X X X - - - 47 

132 STD 1 (1): 2/5 X X X - - - 45 

133 STD 1 (1): 3/5 X X X - - - 45 

134 STD 1 (1): 4/5 X X X - - - 44 

135 STD 1 (1): 5/5 4 2 1 - - - 46 

136 STD 2 (5): 1/5 X X X X X X 49 

137 STD 2 (5): 2/5 X X X X X X 48 

138 STD 2 (5): 3/5 X X X X X X 46 

139 STD 2 (5): 4/5 X X X X X X 47 

140 STD 2 (5): 5/5 6 7 3 3 4 2 46 

141 STD 3 (10): 1/5 X X X X X X 44 

142 STD 3 (10): 2/5 X X X X X X 43 

143 STD 3 (10): 3/5 X X X X X X 44 

144 STD 3 (10): 4/5 X X X X X X 42 

145 STD 3 (10): 5/5 8 12 5 6 7 3 43 

147 STD 4 (20): 1/5 X X X X X X 39 

147 STD 4 (20): 2/5 X X X X X X 40 

149 STD 4 (20): 3/5 X X X X X X 40 

150 STD 4 (20): 4/5 X X X X X X 39 

151 STD 4 (20): 5/5 18 25 10 10 13 6 40 

152 VIINI 3 ei p: 1/5 - - - - - - 948 

153 VIINI 3 ei p: 2/5 - - - - - - 918 

154 VIINI 3 ei p: 3/5 - - - - - - 932 

155 VIINI 3 ei p: 4/5 - - - - - - 920 

156 VIINI 3 ei p: 5/5 - - - - - - 923 

157 VIINI 2 ei p: 1/5 - - - - - - 905 

158 VIINI 2 ei p: 2/5 - - - - - - 905 

159 VIINI 2 ei p: 3/5 - - - - - - 893 

160 VIINI 2 ei p: 4/5 - - - - - - 910 

161 VIINI 2 ei p: 5/5 - - - - - - 886 

 

Testattiin myös viininäytteitä ilman puhdistusvaihetta (ajot 152-161). Näissä näytteissä oli entistä 

runsaammin piikkejä aallonpituudella 280 nm. Ajojen 100-151 tulokset eivät merkittävästi 

parantuneet aiemmista ajoista 71-99. Lisäksi ilmaantui kaksi kasvavaa piikkiä  (tR = 46,3 min ja 

tR = 47,7 min) ajojen 125 ja 126 välillä (Kuva 33), jotka olivat lähellä putreskiinin ja kadaveriinin 

retentioaikoja aiemmin määritellyn perusteella (Taulukko 21). 
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Taulukko 21. Retentioajat tR (min) kolonnilla 1 (12,5 cm)  ja kolonnilla 2 (25 cm) sekä ohjeen mukaan aiemmin määritellyllä 

kolonnilla (25 cm). 

Yhdiste Kolonni 1 Kolonni 2 Aiempi kolonni 

Putreskiini 15,7 20,1 46,0 

Histamiini 18,4 22,4 25,5 

Kadaveriini 19,5 23,1 48,0 

Tyramiini 35,1 42,8 41,5 

Fenetyyliamiini 42,8 48,1 48,8 

Isoamyyliamiini 43,6 49,5 50,3 

Sisäinen standardi 46,9 53,1 54,8 

 

 

                             HIS                                                     TYR         FEN IAA    SIS.STD 

Kuva 33. Ajo 126. Kolonni 2, näyte VIINI 3 (5), ajo-ohjelma G1, T = 15 ˚C ja uuni 60 min. 
 

 

3.1.4 Kokeellisen osan 1 johtopäätökset 

Tavoitteena oli saada biogeenisten amiinien HPLC-DAD-määritysmenetelmä viineistä toimimaan 

Alkoholintarkastuslaboratorion laboratorio-olosuhteissa ja validoida se. Amiinien määritys 

osoittautui kuitenkin hankalammaksi kuin periaatteessa valmiina olevan määritysmenetelmän 

perusteella olisi voinut olettaa. Ongelmiksi kehkeytyi muun muassa amiinipiikkien puuttuminen 

HPLC-grammeista, piikkien korkeuksien vaihtelevuus (erityisesti sisäinen standardi eri ajojen 
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välillä), retentioaikojen toistettavuuksien epävarmuus, kolonnin vaihtumisen merkittävä vaikutus, 

työläs useiden eri liuosten valmistaminen sekä niiden toimivuus- ja kestävyysongelmat. 

 

Tulimme siihen johtopäätökseen, että tässä amiinimenetelmässä oli liian monta 

epävarmuustekijää ja kriittistä vaihetta, jotta saataisiin käyttökelpoinen ja luotettava menetelmä 

(pitoisuusvälille 1-10 mg/l) amiinien määrittämiseksi tutkimusprojektiajan puitteissa. Päätimme 

siirtyä tekemään ja validoimaan pelkästään histamiinille omaa ELISA-menetelmää. 

 

3.2 KOKEELLINEN OSA 2: HISTAMIINIPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMINEN 

VIINEISTÄ KOMPETITIIVISELLA ELISA-MENETELMÄLLÄ JA 

MENETELMÄN VALIDOINTI 

3.2.1 Työn tarkoitus 

Työn tarkoituksena oli saada Alkoholintarkastuslaboratorion käyttöön luotettava 

histamiinipitoisuuden määritysmenetelmä viineistä kompetitiivisella entsyymivälitteisellä 

immunosorbenttimäärityksellä ja validoida se. ELISA-kittejä oli saatavilla vain histamiinille, 

minkä takia ei määritetty muita biogeenisia amiineja. 

 

3.2.2 Kompetitiivisen ELISA-menetelmän periaate 

Määritys perustui kompetitiiviseen ELISA-menetelmään, jossa vapaa asyloitu histamiini ja 

sidottu histamiini kilpailivat vasta-aineen sitoutumiskohdasta. Näytteessä oleva histamiini 

derivatisoitiin kvantitatiivisesti asylointireagenssin avulla N-asyylihistamiiniksi. 

Asylointipuskurissa inkuboimalla derivatisoitu näyte lisättiin histamiinilla päällystettyyn 

kuoppalevyn kuoppaan. Antihistamiinin vasta-aineliuos lisättiin kuoppaan ja inkuboitiin. Pesun 

jälkeen lisättiin sekundaariset vasta-aineet, jotka oli merkitty peroksidaasilla 

(entsyymikonjugaatti) ja inkuboitiin. Nämä vasta-aineet sitoutuivat vasta-aine-histamiini-

kompleksiin. Kaikki sitoutumattomat entsyymi-konjugoidut vasta-aineet poistettiin pesemällä. 

Entsyymisubstraatti/kromogeeni lisättiin kuoppaan ja inkuboitiin valolta suojattuna. Lisätty 

entsyymikonjugaatti muutti kromogeenin siniseksi. Reaktion lopettavan liuoksen lisäyksen 

jälkeen väri muuttui sinisestä keltaiseksi. Kvantitointi suoritettiin fotometrisesti aallonpituudella 
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450 nm. Absorptio oli kääntäen verrannollinen histamiinin konsentraatioon näytteessä. Mitattujen 

absorbanssien vastaavat pitoisuudet saatiin luettua standardien avulla piirretyltä 

standardikäyrältä. 

 

3.2.3 Validoinnin tarkoitus 

Validoinnilla varmistettiin, että menetelmä täytti sille asetetut kriteerit ja sopi suunniteltuun 

käyttötarkoitukseen. Validoinnissa määritettäviä parametreja olivat spesifisyys/selektiivisyys, 

saanto, toistettavuus, systemaattinen virhe, satunnaisvirheen arviointi, mittausepävarmuus ja 

laajennettu mittausepävarmuus sekä havaitsemis- ja määritysraja. 

 

3.2.4 Tutkittava yhdiste 

Histamiini (Kuva 34) on histidiinin hajoamistuote, jota muodostuu tiettyjen bakteerien 

lisääntyessä viinissä, kuohuviinissä ja oluessa. Muodostuvan histamiinin pitoisuus riippuu 

bakteerilajikkeesta, lämpötilasta ja altistusajasta. Histamiinin pitoisuus viinissä saattaa laskea 

pullon avaamisen jälkeen ensimmäisen kuukauden aikana 30 %, jonka jälkeen histamiinin 

hajoaminen hidastuu. 

 

 
 
Kuva 34. Histamiinin (M = 111,15 g/mol) rakennekaava. 

 

 

3.2.5 Käytetyt reagenssit, laitteisto ja välineet 

- Reagenssit: 

o Milli Q -vesi 

o Histamiinia lisäyssarjaan (CAS: 51-45-6, ≥97 %, Sigma-Aldrich) 

o RIDASCREEN® Histamin -kitti (R1601): 

▪ Näytteen asylointia varten: 

• 1 kpl asylointialusta (päällystämätön), jossa 96 kuoppaa 
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• 6 pulloa histamiinin standardiliuoksia: 

o STD 1: 0 ppb 

o STD 2: 0,5 ppb 

o STD 3: 1,5 ppb 

o STD 4: 5 ppb 

o STD 5: 15 ppb 

o STD 6: 50 ppb 

• 1 pullo kontrolli 1 -liuosta: 3 ppb 

• 1 pullo kontrolli 2 -liuosta: 10 ppb 

• 2 pulloa asylointireagenssia 

• 2 pulloa asylointipuskuria 

▪ Näytteen immunoentsyymimääritystä varten: 

• 1 kpl histamiinilla päällystetty kuoppalevy, jossa 96 kuoppaa (12 

strippiä, jokaisessa 8 kuoppaa) 

• 1 pullo konjugaattia, peroksidaasikonjugoitua vasta-ainetta 

• 1 pullo antihistamiinin vasta-ainetta 

• 1 pullo substraattiliuosta, sisältää tetrametyylibentsidiiniä 

• 1 pullo reaktion lopetusliuosta sisältäen 0,5 N rikkihappoa 

• 1 pullo pesupuskuria, 50-kertainen konsentraatti 

 

- Laitteisto: 

o Spektrofotometrilaite, ELISA-rivilukija: Labsystems Multiscan RC version 6.0 

o Ohjelmisto: Ascent Software for Multiscan version 2.6 

o Vedenpuhdistuslaite: Millipore Milli-Q Advantage A10 

o Vaaka: GWB Mettler Toledo XS204 

 

- Välineet: 

o 500 ml mittapullo 

o 10 ml lasisia pallopipettejä 

o 10 ml muovisia koeputkia kierrekorkilla 
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o Monikanavapipetti 50-300 µl (Finnpipette®) 

o Muut pipetit: 

▪ 3-30 µl (Finnpipette®) 

▪ 40-200 µl (Finnpipette®) 

▪ 100-1000 µl (Finnpipette®) 

o Reagenssialtaita 

o Ajastin 

 

3.2.6 Työn suoritus 

3.2.6.1 Näytteen esikäsittely 

Viininäytettä sekoitettiin pullossa käsin kallistelemalla. 10 ml muoviseen kierrekorkilliseen 

koeputkeen lisättiin lasisella 10 ml pallopipetillä  Milli-Q -vettä ja 20 µl viiniä. 

 

3.2.6.2 Valmistelevat toimenpiteet 

Asylointireagenssi otettiin huoneenlämpötilaan 60 minuuttia ennen työn aloittamista, jotta kiteet 

liukenivat. Otettiin kaikki muut kitin reagenssit ja tarvittava määrä kuoppalevyliuskoja 

lämpenemään huoneenlämpötilaan noin 30 minuuttia ennen työn aloittamista. Kuoppia kului 

sarjassa 2 kpl näytettä kohti ja lisäksi 18 kuoppaa standardeille (6 standardia x 2), kontrolleille (2 

kontrollia x 2) ja blankeille (2). Spektrofotometrin lampun piti lämmetä tarpeeksi ennen 

käyttöönottoa, joten laite laitettiin päälle 30 minuuttia ennen mittauksen suorittamista. 

Pesupuskuri oli 50-kertaisena konsentraattina, joten valmistettiin pesupuskuria. 500 ml lasiseen 

mittapulloon lisättiin lasisella pallopipetillä 10 ml konsentroitua puskuria ja 490 ml Milli Q -

vettä. 

 

3.2.6.3 Analysointi 

3.2.6.3.1 Asylointi 

Pipetoitiin asylointialustan kuoppiin 100 µl kalibraatiostandardeja, kontrolleja ja näytteitä 

kahtena rinnakkaisena. Lisättiin 25 µl asylointireagenssia kuhunkin kuoppaan. Lisättiin ripeästi 
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monikanavapipetillä 200 µl asylointipuskuria jokaiseen kuoppaan, sekoitettiin alustaa käsin 

hellävaraisesti ja inkuboitiin 15 minuuttia huoneenlämpötilassa. 

 

3.2.6.3.2 ELISA 

Blankkien kuoppiin laitettiin ainoastaan pesupuskuria, muttei mitään muuta reagenssia. 

 

Lisättiin 25 µl aiemmin asyloituja standardeja, kontrolleja ja näyteitä erillisiin kuoppiin. Lisättiin 

ripeästi monikanavapipetillä 100 µl antihistamiinin vasta-aineliuosta jokaiseen kuoppaan, 

sekoitettiin alustaa kevyesti käsin ja inkuboitiin 40 minuuttia huoneenlämpötilassa. 

 

Kaadettiin liuokset pois kuopista tiskialtaaseen ja ylösalaisin olevaa kuoppalevypidikettä 

kopautettiin voimakkaasti (kolme kertaa peräkkäin) imupaperia vasten, jotta kaikki liuokset 

saatiin poistettua kuopistaan. Lisättiin kaikkiin kuoppiin 250 µl pesupuskuria monikanavapipettiä 

käyttäen, sekoitettiin kevyesti ja kaadettiin liuokset pois. Toistettiin menettely vielä kaksi kertaa. 

Kopisteltiin levyä tämän jälkeen imupaperiin niin kauan, että kuopat olivat kuivat.  

 

Lisättiin ripeästi monikanavapipetillä 100 µl konjugaattiliuosta jokaiseen kuoppaan. Sekoitettiin 

varovasti alustaa käsin ja inkuboitiin 20 minuuttia huoneenlämpötilassa.  

 

Toistettiin aiempi pesumenettely. 

 

Lisättiin ripeästi monikanavapipetillä 100 µl substraattiliuosta jokaiseen kuoppaan. Sekoitettiin 

varovasti alustaa käsin ja inkuboitiin 15 minuuttia huoneenlämpötilassa valolta suojattuna. 

 

Lisättiin ripeästi monikanavapipetillä 100 µl reaktion lopetusliuosta jokaiseen kuoppaan. 

Sekoitettiin alustaa varovasti käsin ja mittattiin absorbanssi viimeistään 15 minuutin kuluessa 

reaktion pysäyttämisestä aallonpituudella 450 nm blankkia vasten. 

 

Tulosten laskemiseen käytettiin Ascent Software for Multiskan -ohjelmaa.  Täytettiin General -

osion välilehdille levystä käytössä oleva pinta-ala (= mitattavien kuoppien lukumäärä ja sijainti 
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levyllä) sekä kirjattiin standardien, kontrollien, blankkien ja näytteiden sijainti. Näytteiden 

laimennuskertoimeksi merkittiin 500. Valittiin Measure1 -osiosta Measurement mode: 

Continuous ja type: single. Valittiin Filter: 450. Aloitettiin mittaus painamalla START. Tulokset 

näkyivät Results -osiossa. Valittiin yläpalkista blank substraction. Kalibraatiokäyrän piirtotavaksi 

valittiin cubic spline. 

 

Kontrolliliuoksista mitatun maksimipoikkeaman vaihteluvälin tuli ohjeen suosituksen mukaan 

olla ±30 %. Kontrolli 1 (3 ppb) sai vaihdella välillä 2,1-3,9 ppb ja kontrolli 2 (10 ppb) sai 

vaihdella välillä 7-13 ppb. 

 

3.2.7 Työn tulokset 

Aluksi kitillä testattiin kaapista löytyvien valmiiksi avattujen viinien (5 kpl) 

histamiinipitoisuuksia ja Bipean referenssiviiniä (2013), jossa tiedettiin histamiinia alun alkaen 

olevan 4,5 mg/l94. Referenssinäytteestä testattiin toistettavuutta kymmenelle laimentamattomalle 

ja kymmenelle laimennetulle (1:10) näytteelle. Laimennusta varten valmistettiin 12 % 

etanoliliuos Milli-Q -veteen. 

 

Tuloksien perusteella referenssiviinistä saatu histamiinin pitoisuus 4,7 mg/l oli hyvin lähellä 

referenssiarvoa 4,5 mg/l (Taulukko 22). Bipean määrittämä sallittu väli histamiinipitoisuudelle 

oli 1,7-7,3 mg/l94. Myös laimennetun referenssiviinin arvo oli lähellä referenssiarvoa. 

Suhteellinen keskihajonta kymmenelle referenssiviinin pitoisuudelle oli 18 % ja yhdeksälle 

laimennukselle oli 29 %. 

 

 

 

 

Kummankin kontrollinäytteen (3 ppb ja 10 ppb) molemmat tulokset poikkesivat kontrollinäytteen 

arvosta alle 30 % (3 ppb: 2,7 ppb (ka) ja 10 ppb: 9,2 ppb (ka)). 

Taulukko 22. Referenssiviinin tulokset   

  KA (mg/l) SD (mg/l) RSD (%) 

Referenssiviini 4,7 0,9 18 

Referenssiviini 1:10 0,5 0,2 29 

Referenssiarvo 4,5     
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Standardiliuosten tulosten oletettiinkin vaihtelevan toisistaan, koska ne sijoitettiin kuoppalevylle 

mahdollisimman kauas toisistaan (ensimmäiselle ja viimeiselle sarakkeelle). Näin tehtiin, jotta 

mahdolliset virheet kompensoituisivat analyysiä suorittaessa. Standardiarvojen eliminoiminen 

vaikutti merkitsevästi s-mallisen standardikäyrän muotoon, jolloin lopullisten 

histamiinipitoisuuksien arvot riippuivat suuresti siitä minkä mallinen käyrä saatiin. Ensimmäisen 

ajon kalibraatiokäyrältä eliminoitiin yksi piste (STD 1), jotta saatiin käyrän muotoa parannettua 

(Kuva 35). Muodon parantamista seurattiin niin, että ohjelmiston laskettujen pitoisuuksien tuli 

täsmätä tunnettujen standardien pitoisuuksien kanssa mahdollisimman tarkasti. 

 

 

Kuva 35. Ensimmäisen ajon kalibraatiokäyrä. 

  

Toinen histamiinimääritys kitillä tehtiin kymmenelle viinille. Lisäksi edellisen ajon perusteella 

valittiin matalan histamiinipitoisuuden perusteella viininäyte toistettavuuden määrittämistä 

varten, jotta saatiin edelleen laskettua määritysraja. 

 

Kontrollinäytteen 10 ppb molemmat tulokset poikkesivat kontrollinäytteen arvosta yli 30 % ja 

kontrollinäytteen 3 ppb toinen tulos poikkesi kontrollinäytteen arvosta yli 30 % (3 ppb: 2,2 ppb 

(ka) ja 10 ppb: 14,3 ppb (ka)). 

 

Toisen ajon kalibraatiokäyrältä eliminoitiin kolme pistettä (STD 1, STD 3 ja STD 4), jotta saatiin 

käyrän muotoa parannettua (Kuva 36). 
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Kuva 36. Toisen ajon kalibraatiokäyrä. 

 

Kolmannella kitillä määritettiin histamiinipitoisuudet toisesta Bipean referenssinäyteestä (2014), 

yhdestä avatusta viinistä ja viidestä vähähistamiinisesta viinistä, joista yhteen tehtiin 6-tasoinen 

lisäyssarja. Lisäyssarjan pitoisuudet olivat 1.6, 8.1, 16.1, 24.2, 40.4 ja 72.6 mg/l sekä 1:10 

laimennokset lisäyksille 40.4 ja 72.6 mg/l, koska voitiin jo etukäteen päätellä, että isoimmissa 

histamiinipitoisuuksissa absorbanssi menee alle 0.4, kalibrointikäyrän ulottumattomiin. 

Lisäyssarjoja varten valmistettiin histamiinin varastoliuos 40 % etanoliliuokseen (c = 807 mg/l), 

jota säilytettiin pakkasessa. Todellinen saatu histamiinipitoisuus 0-viinistä vähennettiin jokaisesta 

saadusta lisäyssarjan pitoisuudesta ennen kuin tulokset lisättiin saantoprosentin kuvaajan x- ja y-

akselien pisteitä varten. 

 

Referenssiviinin kahden rinnakkaisen suhteellinen keskihajonta oli 1 % ja pitoisuudeksi saatiin 

9,9 mg/l. Virallinen referenssiarvo oli 7,6 mg/l95. Tämä pitoisuus poikkesi referenssiarvostaan 

enemmän kuin aiempi kymmenelle rinnakkaiselle referenssiviinille (Bipea 2013) tehty 

histamiinimääritys. Tämä kuitenkin pysyi Bipean määrittämissä rajoissa 4,4-10,8 mg/l95. 

 

Kummankin kontrollinäytteen (3 ppb ja 10 ppb) molemmat tulokset poikkesivat kontrollinäytteen 

arvosta alle 30 % (3 ppb: 3,0 ppb (ka) ja 10 ppb: 10,9 ppb (ka)). 

 

Kolmannen ajon kalibraatiokäyrältä eliminoitiin yksi piste (STD 3), jotta saatiin käyrän muotoa 

parannettua (Kuva 37). 
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Kuva 37. Kolmannen ajon kalibraatiokäyrä. 

 

Neljännellä kitillä määritettiin histamiinipitoisuudet kuudesta juuri avatusta viinistä ja 

vähähistamiiniseen viiniin tehtiin 6-tasoinen lisäyssarja kuten aiemmin. 

 

Kontrollinäytteen 10 ppb molemmat tulokset poikkesivat kontrollinäytteen arvosta yli 30 % ja 

kontrollinäytteen 3 ppb toinen tulos poikkesi kontrollinäytteen arvosta yli 30 % (3 ppb: 2,2 ppb 

(ka) ja 10 ppb: 5,7 ppb (ka)). 

 

Neljännen ajon kalibraatiokäyrältä eliminoitiin viisi pistettä (STD 2 - STD 6), jotta saatiin käyrän 

muotoa parannettua (Kuva 38). 

 

 

Kuva 38. Neljännen ajon kalibraatiokäyrä. 

 

Viidennellä kitillä määritettiin histamiinipitoisuudet kuudesta viinistä ja vähähistamiiniseen 

viiniin tehtiin 6-tasoinen lisäyssarja kuten aiemmin. 
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Todettiin kolmen tehdyn lisäyssarjan perusteella, että saantoprosentti poikkesi kaikissa halutusta 

95-105 %. Saantoprosentiksi saatiin kolmannella määrityskerralla 117 %. Tätä ei kuitenkaan 

huomioitu validoinnissa saantoprosenttien vertailussa, koska usea lisäyssarjan rinnakkaisen 

keskihajonta oli yli 20 %. 

 

Kontrollinäytteen 10 ppb molemmat tulokset poikkesivat kontrollinäytteen arvosta alle 30 % ja 

kontrollinäytteen 3 ppb molemmat tulokset poikkesivat kontrollinäytteen arvosta yli 30 % (3 ppb: 

4,9 ppb (ka) ja 10 ppb: 10,2 ppb (ka)). 

 

Viidennen ajon kalibraatiokäyrältä eliminoitiin neljä pistettä (STD 1, STD 2, STD 5 ja STD 6), 

jotta saatiin käyrän muotoa parannettua (Kuva 39). 

 

 

Kuva 39. Viidennen ajon kalibraatiokäyrä. 

 

Kuudennella kitillä määritettiin histamiinipitoisuudet kuudestatoista 

Alkoholintarkastuslaboratoriolle varsinaisesti määritettävästä viinistä viisitoista (Viinit 10-11, 15, 

18-19, 21-27, 35 ja 39). 

 

Kontrollinäytteen 10 ppb toinen tulos poikkesi kontrollinäytteen arvosta yli 30 % ja 

kontrollinäytteen 3 ppb molemmat tulokset poikkesivat kontrollinäytteen arvosta alle 30 % (3 

ppb: 3,5 ppb (ka) ja 10 ppb: 6,6 ppb (ka)). 

 

Kuudennen ajon kalibraatiokäyrältä ei eliminoitu yhtään standardipistettä (Kuva 40). 
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Kuva 40. Kuudennen ajon kalibraatiokäyrä. 

 

Seitsemännellä kitillä määritettiin histamiinipitoisuudet vähähistamiinisen viinin 5-tasoisesta 

lisäyssarjasta, viimeisestä varsinaisesti määritettävästä viinistä (Viini 6) ja uudestaan kuudesta 

varsinaisesti määritettävästä viinistä (Viinit 10-11, 24, 27 ja 39), joiden rinnakkaiset olivat 

edellisessä ajossa poikenneet yli 20 %. Lisäyssarjan pitoisuudet olivat 1.6, 4.8, 8.1, 16.1 ja 24.2 

mg/l. 

 

Kontrollinäytteen 10 ppb molemmat tulokset poikkesivat kontrollinäytteen arvosta alle 30 % ja 

kontrollinäytteen 3 ppb toinen tulos poikkesi kontrollinäytteen arvosta yli 30 % (3 ppb: 2,2 ppb 

(ka) ja 10 ppb: 8,7 ppb (ka)). 

 

Seitsemännen ajon kalibraatiokäyrältä eliminoitiin kolme pistettä (STD 1, STD 3 ja STD 5), jotta 

saatiin käyrän muotoa parannettua (Kuva 41). 
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Kuva 41. Seitsemännen ajon kalibraatiokäyrä. 

 

Lopulliseen tutkittavien näytteiden otokseen valittiin 40 eri viininäytettä (Taulukko 23), joissa 

kunkin rinnakkaismäärityksen keskihajonta oli alle 35 % ja varsinaisesti määritettävien viinien 

alle 20 %. Viininäytteisiin ei otettu mukaan niitä, joiden toinen tai molemmat pitoisuudet alittivat 

kitin valmistajan määrittämän havaitsemisrajan (alle 0,25 mg/l). Otoksessa olevien viinien 

histamiinipitoisuus vaihteli 0,4-10 mg/l välillä. 

 
Taulukko 23. Viinien (40 kpl) histamiinipitoisuudet.   
Näyte Tulos-1 (mg/l) Tulos-2 (mg/l) Keskiarvo (mg/l) Ajo Viinin alkuperä  

Viini 1 0.34 0.36 0.35 3 Italia  

Viini 2 0.42 0.48 0.45 4 Argentiina  

Viini 3 0.57 0.58 0.58 1 Etelä-Afrikka  

Viini 4 0.58 0.77 0.68 2 Etelä-Afrikka  

Viini 5 0.77 0.78 0.77 2 Itävalta  

Viini 6 1.03 0.98 1.00 7 Chile  

Viini 7 0.94 1.11 1.02 2 Australia  

Viini 8 1.28 1.01 1.14 2 Australia  

Viini 9 0.97 1.43 1.20 1 Italia  

Viini 10 1.30 1.18 1.24 7 Italia  

Viini 11 1.25 1.27 1.26 7 Etelä-Afrikka  

Viini 12 2.20 1.64 1.92 2 Yhdysvallat (näyte)  

Viini 13 2.06 1.99 2.03 4 Espanja  

Viini 14 1.92 2.38 2.15 4 Italia  

Viini 15 2.33 2.54 2.43 6 Italia  

Viini 16 2.44 2.71 2.58 4 Italia  

Viini 17 2.46 2.79 2.63 1 Chile  

Viini 18 2.88 3.27 3.08 6 Chile  
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Viini 19 3.54 3.17 3.35 6 Italia  

Viini 20 3.42 3.43 3.42 1 Ranska Bipea (2013)  

Viini 21 3.15 3.72 3.43 6 Chile  

Viini 22 3.30 3.65 3.48 6 Italia  

Viini 23 3.56 3.51 3.54 6 Argentiina  

Viini 24 3.35 4.00 3.67 7 Argentiina  

Viini 25 3.50 4.11 3.81 6 Argentiina  

Viini 26 4.08 3.77 3.92 6 Portugali  

Viini 27 4.22 3.84 4.03 7 Espanja  

Viini 28 4.90 3.36 4.13 2 Yhdysvallat  

Viini 29 4.40 4.62 4.51 5 Ranska  

Viini 30 4.78 5.15 4.96 3 Espanja  

Viini 31 6.33 3.82 5.07 5 Chile  

Viini 32 4.46 6.38 5.42 2 Espanja  

Viini 33 7.18 4.60 5.89 2 Argentiina  

Viini 34 7.02 5.29 6.15 1 Chile  

Viini 35 6.25 6.58 6.42 6 Chile  

Viini 36 7.80 5.12 6.46 5 Italia  

Viini 37 8.28 6.46 7.37 5 Australia  

Viini 38 8.05 7.43 7.74 4 Chile  

Viini 39 7.17 8.65 7.91 7 Espanja  

Viini 40 9.79 9.93 9.86 3 Ranska Bipea (2014)  

 

 

3.2.8 Validointi 

Validointisuunnitelman mukaan tehtiin testit menetelmän validoinnin suorittamiseksi ja 

määriteltiin validoinnin hyväksymiskriteerit. 

 

3.2.8.1 Spesifisyys ja selektiivisyys 

Entsyymikitin vasta-aine oli spesifinen/selektiivinen histamiinille (histamiini 100 % ja noin 0,01 

% 3-metyylihistamiini). Kitin valmistaja oli testannut spesifisyyden. 
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3.2.8.2 Saanto 

Tehtiin vähintään 4-tasoinen lisäyssarja (2 rinnakkaismääritystä), jonka pitoisuudet määritettiin 

kalibraatiokäyrää vasten. Saanto arvioitiin näiden tulosten perusteella piirretyltä regressiosuoralta 

(Liitteet 1-3). X-akselina oli lisätty pitoisuus ja y-akselina saatu pitoisuus. Suoran 

kulmakertoimesta saatiin menetelmän saanto-%: 

saanto-% = kulmakerroin × 100 

 

Kolmen lisäyssarjan saantoprosentin keskiarvoksi saatiin 85 %. Haluttu saantoprosentti oli 

määritelty välille 95-105 %, jotta menetelmälle ei tarvinnut laskea korjauskerrointa. Erillisten 

saantoprosenttien vaihtelevuus oli kuitenkin liian laaja, jolloin korjauskerroin ei kykene 

korjaamaan luotettavasti virhettä. Saantoprosenttien laaja vaihtelevuus ei kerro systemaattisesta 

virheestä, vaan menetelmän sarjojen välinen hajonta on suurta. Lisäyssarjoja täytyy tehdä 

enemmän, jotta voidaan saantoprosenttien perusteella saada luotettavampi kokonaiskuva 

virheelle. Jatkossa erityisesti pienempien pitoisuuksien lisäyksien avulla kannattaa katsoa mille 

tasolle saantoprosentti asettuu. 

 

Viini 1:  67 % (5-tasoinen) 

Viini 41: 77 % (4-tasoinen) 

Viini 42: 112 % (4-tasoinen) 

 

Validointisuunnitelmassa saantoa varten oli määritetty 5-tasoinen lisäyssarja. Joitakin tuloksista 

saatuja pisteitä jouduttiin karsimaan pois, lähinnä korkeampien pitoisuuksien pisteitä. 

Korkeammilla pitoisuuksilla tulivat absorbanssirajat vastaan, jolloin näytettä jouduttiin 

laimentamaan. Laimennettujen näytteiden keskinäiset arvot usein poikkesivat liian paljon 

keskenään. 

 

3.2.8.3 Toistettavuus 

Tutkittiin rinnakkaismääritysten välistä hajontaa 0s
: 
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n = mittausten lukumäärä 

x1 = ensimmäinen mittaustulos = tulos-1 

x2 = toinen mittaustulos = tulos-2 

 

Ja menetelmän toistettavuutta r: 

02 str =
    

missä t on varmuuskerroin vapausasteilla 2(n-1) merkitsevyydellä 0,05. 

Tutkittaville näytteille oli määritelty vähimmäismääräksi 20 kpl. 

 

Tutkittavien näytteiden otokseen valittiin 40 eri viininäytettä, joissa kunkin 

rinnakkaismäärityksen keskihajonta oli alle 35 %. Viininäytteisiin ei otettu mukaan niitä, joiden 

toinen tai molemmat pitoisuudet alittivat kitin valmistajan määrittämän havaitsemisrajan (alle 

0,25 mg/l). 

 

Rinnakkaismääritysten väliseksi hajonnaksi 40 viininäytteen kesken saatiin 0,7 mg/l ja 

toistettavuudeksi 2,0 mg/l. 

 

Lisäksi seurattiin kahden eri kontrollinäytteen (2 rinnakkaista) 10 ppb ja 3 ppb sarjojen välistä 

hajontaa (Liite 4). Laskuissa ei huomioitu yksittäisiä arvoja, jotka poikkesivat kontrollinäytteen 

arvosta ±30 %. Opetin menetelmän Alkoholintarkastuslaboratorion laborantille, joten 

kontrollinäytteisiin liittyvissä laskuissa huomioitiin myös hänen saamansa tulokset. 

 

Sarjojen välinen hajonta laskettiin kontrollinäytteille kaavalla:  

RSD = 
𝑒𝑟𝑖 𝑠𝑎𝑟𝑗𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑣ä𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜

𝑛𝑖𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖ℎ𝑎𝑗𝑜𝑛𝑡𝑎
 × 100 % 

 

Kontrollin 3 ppb keskiarvoksi saatiin 3,0 ppb, keskihajonnaksi 0,54 ppb ja sarjojen väliseksi 

hajonnaksi 18 %. Kontrollin 10 ppb keskiarvoksi saatiin 8,9 ppb, keskihajonnaksi 1,4 ppb ja 

sarjojen väliseksi hajonnaksi 15 %. 
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3.2.8.4 Systemaattinen virhe 

Systemaattista virhettä tutkittiin saantokokeen avulla. Jos saantokokeessa tehty regressiosuora ei 

ole lineaarinen tai leikkaa y-akselia lähellä nollapistettä, voi menetelmässä olla systemaattista 

virhettä. Tällöin on otettava käyttöön korjauskerroin. Kuten aiemmin todettiin, niin vaihtelevien 

saantoprosenttien perusteella kyseessä ei todennäköisesti ole systemaattinen virhe, vaan 

menetelmän sarjojen välinen hajonta on suurta. Systemaattinen virhe kannattaa 

uudelleenarvioida, kun menetelmää on käytetty rutiinianalytiikassa jonkin aikaa. 

 

3.2.8.5 Satunnaisvirheen arviointi 

Menetelmän satunnaisvirhe (sarjan sisäinen hajonta) arvioitiin laskemalla rinnakkaisnäytteiden (2 

rinnakkaista) suhteellinen keskihajonta eri pitoisuusalueilla. 

 

Laskenta perustui rinnakkaisten tulosten vertailuun ja niiden suhteelliseen keskihajontaan sri(%): 

s
ri(%)= ni

dri

2

(%)
 

 

Tutkittaville näytteille oli määritelty vähimmäismääräksi 20 kpl. 

 

Tutkittavien näytteiden otokseen valittiin 40 eri viininäytettä, joissa kunkin 

rinnakkaismäärityksen keskihajonta oli alle 35 %. Viininäytteisiin ei otettu mukaan niitä, joiden 

toinen tai molemmat pitoisuudet alittivat kitin valmistajan määrittämän havaitsemisrajan (alle 

0,25 mg/l). Rinnakkaismääritysten suhteelliseksi keskihajonnaksi 40 viininäytteen kesken saatiin 

15 %. 

 

3.2.8.6 Mittausepävarmuus ja laajennettu mittausepävarmuus 

Menetelmän mittausepävarmuus93 laskettiin kaavalla: 

222 ).().().( virhesysthajontavälsarjojenhajontasissarjanU ++=
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Menetelmän mittausepävarmuus laskettuna kontrolli 3 ppb mukaan oli 23 % ja kontrolli 10 ppb 

mukaan 21 %, kun systemaattista virhettä ei huomioitu. Kontrollien arvoista karsittiin kaikki 

yksittäiset arvot, jotka poikkesivat 30 % kontrolliarvosta (3 ppb rajat: 2,1-3,9 ppb ja 10 ppb rajat: 

7-13 ppb). 

 

Laajennettu mittausepävarmuus laskettiin kertomalla mittausepävarmuus kahdella, jolloin sen 

arvoksi saatiin kontrolli 3 ppb mukaan 47 % ja kontrolli 10 ppb mukaan 42 %. 

 

3.2.8.7 Havaitsemis- ja määritysraja 

Pienin havaittavissa oleva pitoisuus määritettiin 0-näytettä yli 10 kertaa. Menetelmän 

havaitsemis- ja määritysrajat laskettiin seuraavasti: 

Havaitsemisraja LOD = 3 × SD 

Määritysraja LOQ = 10 × SD 

0-näytteeksi valittiin viini, jonka pitoisuus oli mahdollisimman matala. 0-näytteen kymmenen 

mittauksen keskiarvoksi saatiin 0,54 mg/l ja keskihajonnaksi 0,13 mg/l, jolloin havaitsemisrajaksi 

saatiin 0,4 mg/l ja menetelmän määritysrajaksi 1,3 mg/l. 

 

3.2.8.8 Yhteenveto validoinnin tuloksista 

Taulukko 24. Yhteenveto validoinnin tuloksista.  

  Tulos Kohde Määrä (kpl) Huom 

Saanto 85 % Lisäyssarja 3 Saannot vaihtelivat laajalti; kriteeri 95-105 % 

r 2,0 mg/l Viininäyte 40 Rinnakkaismäärityksien välillä 

S0 0,7 mg/l  Viininäyte 40 Rinnakkaismäärityksien välillä 

Sri(%) 15 % Viininäyte 40 Rinnakkaismäärityksien välillä 

RSD 18 % Kontrolli 3 ppb 12 Sarjojen välillä 

U 23 %     Kontrolli 3 ppb mukaan, ilman systemaattista virhettä 

2U 47 %     Kontrolli 3 ppb mukaan, ilman systemaattista virhettä 

RSD 15 % Kontrolli 10 ppb 12 Sarjojen välillä 

U 21 %     Kontrolli 10 ppb mukaan, ilman systemaattista virhettä 

2U 42 %     Kontrolli 10 ppb mukaan, ilman systemaattista virhettä 

LOD 0,4 mg/l  Viininäyte   Kitin valmistajan havaitsemisraja 0,25 mg/l 

LOQ 1,3 mg/l Viininäyte    
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3.2.8.9 Johtopäätökset validoinnista 

Tuloksien perusteella voidaan todeta, että menetelmä soveltuu histamiinin pitoisuuden 

määrittämiseksi, kun toistettavuus 2 mg/l on riittävän tarkka määritettävien rinnakkaisten 

viininäytteiden välillä. Rinnakkaisten suhteellinen keskihajonta 15 % kuvaa sitä, että keskenään 

rinnakkaiset tulokset eivät vaihdelleet liikaa, jolloin menetelmä on tältä osin käyttökelpoinen. 

Saantoprosenttia ei voitu kolmen lisäyssarjan perusteella luotettavasti määrittää. Sarjojen väliset 

suhteelliset keskihajonnat 15 % ja 18 % kuvaavat sitä, että sarjojen välillä ei ole liian suurta 

vaihtelua, kun analyysi on ollut onnistunut. Tuloksista saatu havaitsemisraja 0,4 mg/l kuvaa 

pienintä pitoisuutta, jolla voidaan luotettavasti todeta sisältääkö näyte histamiinia vai ei. 

Menetelmän määritysraja 1,3 mg/l kuvaa histamiinin pienintä pitoisuutta, joka voidaan määrittää 

hyväksyttävällä tarkkuudella. 

Rinnakkaiset määritykset eivät saa poiketa enempää kuin menetelmän toistettavuus 2 mg/l sallii 

ja tunnetun standardin pitoisuus ei saa poiketa oikeasta pitoisuudesta enempää kuin sarjojen 

välinen hajonta. 

5-tasoisen lisäyssarjan saavuttamiseksi kannattaa jatkossa tehdä reilusti matalan pitoisuuden 

lisäyksiä (esimerkiksi histamiinia voidaan lisätä 0-viiniin 1, 2, 3, 4, 5, 7 ja 10 mg/l pitoisuuksina), 

jotta näiden avulla saadaan määritettyä 5-tasoinen lisäyssarja. Tuloksista päätellen histamiinin 

pitoisuudet yleensäkin ovat reilusti alle 10 mg/l. 0-näyteeksi kannattaa valita viini, joka sisältää 

histamiinia hiukan yli havaitsemisrajan 0,4 mg/l. 

Taulukko 25. Validoinnin perusteella määritetetyt lopulliset rajat. 

LOD LOQ Toistettavuus Mittausepävarmuus / laajennettu mittausepävarmuus 

0,4 mg/l 1,0 mg/l 2,0 mg/l 21 % / 42 % (alueella 1-15 mg/l) 

 

3.2.9 Kokeellisen osan 2 johtopäätökset 

ELISA-menetelmä soveltuu hyvin histamiinipitoisuuksien määrittämiseen viineistä, kun pitoisuus 

on alle 15 mg/l. Suuremmissa pitoisuuksissa kalibraatiokäyrä tasoittuu nopeasti, jolloin 

histamiinipitoisuus ei ole enää luotettavasti määritettävissä. Analyysiä suoritettaessa on oltava 

erittäin huolellinen ja tarkka sekä vältettävä roiskeita ja kontaminaatioita. Viineistä mainitaan 

ainoastaan alkuperämaa Alkoholintarkastuslaboratorion ulkopuolisille tahoille 

vaitiolovelvollisista syistä. 
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tavoite on, että BA-määritysmenetelmä viinistä on luotettava ja tarkka – ekologisuutta 

unohtamatta – eikä menetelmällä saadut pitoisuudet vääristä todellista pitoisuutta suuremmaksi 

tai pienemmäksi. Kummassakin tapauksessa voidaan muutoin tehdä virheellisiä johtopäätöksiä, 

joilla voi olla negatiivisia seurauksia viininvalmistajille ja -kuluttajille. Eihän yksikään 

viininviljelijä halua viininsä maineen tahrautuvan sillä, jos virheellisesti luullaan viinissä olevan 

enemmän BA:ja kuin todellisuudessa onkaan. Jos määritysmenetelmä taas pienentää todellista 

pitoisuutta ja viinissä onkin haitallinen määrä amiineja, niin tällä voi olla erityisesti herkille 

yksilöille terveydellistä haittaa. 

 

Derivatisoinnin onnistuminen ja matriisihäiriöiden eliminoiminen ovat tärkeitä tekijöitä 

määritysmenetelmän onnistumisen kannalta. Tutkimusprojektissa testatun HPLC-DAD-

menetelmän toimimattomuus saattoi johtua jostakin muusta syystä kuin derivatisoinnin 

epäonnistumisesta. Vaikka valittu puhdistusmenetelmäkin voi vaikuttaa määritysmenetelmän 

onnistumiseen, niin ainakin Alkoholintarkastuslaboratoriossa aiemmin käytössä olleen 

määritysmenetelmän kanssa suoritettu puhdistus onnistui hyvin samalla käytännöllä. Lisäksi 

HPLC-DAD-määritysmenetelmää testattiin viininäytteelle ilman puhdistusvaihetta ja tällöin 

ilmeni entistä enemmän häiriöpiikkejä. Ainakin kolonnin vaihdolla oli merkitystä, koska uudella 

kolonnilla saatiin piikkejä näkyviin, joita aiemmalla kolonnilla ei saatu. Toisessakin 

tutkimuksessa14 analyyttisen vasteen vakauteen vaikuttavia tekijöitä tutkittaessa huomattiin, että 

muun muassa erilaiset C18-kolonnit vaikuttivat kromatografiseen selektiivisyyteen. 

 

Voidaan todeta, että suurimmassa osassa BA-profiilia käsittelevissä tutkimuksissa biogeenisia 

amiineja muodostui enemmän alkoholikäymisessä kuin malolaktisessa käymisessä.14,20,33,61 

Lisäksi todettiin, että malolaktisessa käymisessä käytetty säiliötyyppi vaikutti BA-

kokonaispitoisuuteen: korkeampi pitoisuus havaittiin pääasiassa tammitynnyrissä kuin 

ruostumattomassa terässäiliössä pidetyssä viinissä. Lisäksi käymisprosessin aikana käytetty 

korkea lämpötila (≥ 22 °C) vaikutti tryptamiinitason nousuun.37 Kylmämaserointi suojasi 

paremmin biogeenisten amiinien muodostumiselta, kun taas jatketulla käymisen jälkeisellä 

maseroinnilla ei ollut vastaavaa vaikutusta.63 
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Viinin BA-profiilia tutkittiin myös varastoinnin aikana avatuista19,35,64 ja avaamattomista22,27 

viinipulloista ajan ja erilaisten säilytysolosuhteiden mukaan, ja saadut tulokset poikkesivat 

toisistaan. Yhdessä tutkimuksessa64 todettiin, että BA:t eivät lisääntyneet avatuissa viinipulloissa 

missään säilytysolosuhteessa merkittävästi 10 päivän aikana. Muissa19,35 tutkimuksissa sen sijaan 

havaittiin, että erilaiset varastointiolosuhteet vaikuttivat BA-profiiliin. Kuukauden ajalta 

tutkittiin19 BA-profiilia ja tulokset viittasivat siihen, että korkkitulppa ja jäähdytys olivat parhaat 

olosuhteet avatuille viineille ja estivät myrkyllisimpien biogeenisten amiinien – histamiinin ja 

tyramiinin – pitoisuuksien nousun. 30 päivän ajalta tutkittiin35 avattujen viinipullojen BA-

profiilia ja todettiin, että erilaiset varastointiolosuhteet vaikuttivat paitsi BA-profiiliin myös pH-

arvoon. Kaikkien punaviinien BA-kokonaispitoisuus osoitti merkittävää laskusuuntausta ajan 

myötä, kun varastointi tapahtui huoneenlämmössä. Myös korkkitulppapulloissa pidetyissä 

näytteissä oli ajan myötä merkittävä laskeva suuntaus BA-kokonaispitoisuuksissa.35 

Avaamattomien viinipullojen varastoinnin vaikutuksesta BA-profiiliin todettiin27, että 

varastointilämpötilalla oli vain pieni vaikutus amiinien pitoisuuteen. Toisaalta toisessa 

tutkimuksessa22 taas havaittiin, että amiinipitoisuudet nousivat lähes kaikissa viininäytteissä 3 

viikon säilytyksen jälkeen (4 °C:ssa). 

 

Lisäksi tutkittiin rypälelajikkeen17,20,33,45 ja maitohappobakteerikannan36,44,66,67 vaikutusta viinin 

BA-profiiliin, ja tulokset rypälelajikkeen suhteen poikkesivat toisistaan. Tempranillo-viinien 

tyramiini- ja histamiinipitoisuudet olivat korkeammat sekä putreskiini- ja kadaveriinipitoisuudet 

pienemmät kuin Cabernet Sauvignonilla valmistetuissa viineissä, joten todettiin20 

viinirypälelajikkeen vaikutuksen olevan merkittävä. Samoin havaittiin33, että Arvinolla oli 

matalimmat BA-kokonaismäärät rypäleissä, rypälemehussa ja viinissä, kun taas Magliocco 

Caninolla oli korkeimmat. Kun taas yhden tutkimuksen45 tulokset osoittivat, että histamiinin ja 

muiden biogeenisten amiinien pitoisuudet voivat vaihdella huomattavasti rypälelajikkeesta 

(Zweigelt, Blaufränkisch, Merlot, St. Laurent, Pinot noir, Shiraz ja Cabernet Sauvignon) 

riippumatta punaviinien välillä. 

 

Maitohappobakteerikannalla tai niiden yhdistelmillä oli merkittävä vaikutus viinin BA-profiiliin: 

viinin BA-pitoisuuksia saatiin huomattavasti laskettua tiettyjen MHB:ien avulla. Kirsikkaviinissä 

todettiin66 BA-kokonaispitoisuuden olevan alhaisin Lactobacillus plantarum CX19-käymisessä 
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(pH:ssa 3,2). Löydettiin36 myös Lactobacillus plantarum -kanta, joka pystyi vähentämään yli 57 

% BA-pitoisuutta rypäle- ja kirsikkaviinin malolaktisessa käymisessä. Kiinalaisessa riisiviinissä 

todettiin44 Lactobacillus plantarumin ja Staphylococcus xylosusin yhteissiirrostuksen vähentävän 

BA-kokonaispitoisuutta 44 %. Myös Lactobacillus-viljelmän käyttö toisessa tutkimuksessa67 

riisiviinistä osoitti 27 % BA-pitoisuuden laskua. Tutkimuksissa, joissa ei ollut mainintaa 

validoinnista, todettiin myös BA-pitoisuuksien vähenemistä käyttämällä tiettyjä MHB:ja. 

Lachancea thermotoleransin ja Schizosaccharomyces pomben yhteiskäytöllä saatiin70 viinejä, 

jotka sisälsivät vähemmän biogeenisiä amiineja kuin perinteiset kontrolliviinit. Löydettiin71 myös 

Lactobacillus-kantoja (L. plantarum JN01, L. hilgardii JN02 ja L. hilgardii JN03), jotka eivät 

tuottaneet kadaveriinia, tyramiinia, putreskiiniä tai histamiinia, ja lisäksi L. plantarum JN01:lla 

oli kyky vähentää BA-muodostumista kiinalaisen riisiviinin käymisprosessin aikana. 

 

Koska BA-muodostumiseen voivat vaikuttaa monet tekijät (kuten ilmasto- ja geologiset tekijät, 

rypälelajike, ikääntyminen21, pitkä kontakti viinin ja sakan välillä, korkea lämpötila24, hapen 

läsnäolo8, pH, malolaktinen käyminen, kokonaistyppipitoisuus17, vapaiden aminohappojen 

pitoisuus, bakteeriyhteisö, hiivatyyppi, hygieeniset olosuhteet jne.14), niin ei saatu määritettyä 

tiettyä tilaa tai yhdistelmää, joka aiheutti BA-pitoisuuden kasvun tai laskun. Saatujen tulosten 

perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että tietyn maitohappobakteerikannan käytöllä viinin 

MLK:ssä on vaikutusta missä viininvalmistusvaiheessa muodostuu eniten BA:ja. Jos käytetty 

MHB on amiineja tuottamaton tai jopa vähentävä, niin täten saatetaan havaita suurempaa BA-

muodostusta AK:n aikana (esim. hiivan vaikutuksesta) kuin MLK:ssä – verrattuna käytettyyn 

MHB:iin, joka tuottaa runsaasti BA:ja MLK:ssä. Ja koska MHB-kannalla todettiin olevan 

merkittävää vaikutusta BA-pitoisuuksiin, niin tietyn kannan käyttö voi myös vaikuttaa enemmän 

tai vähemmän konsentraatioiden muutoksiin eri aikoina viinin varastoinnin ja eri olosuhteiden 

aikana (sekä avatuissa että avaamattomissa viinipulloissa) sekä riippumatta käytetystä 

rypälelajikkeesta. Olisikin tarpeellista tutkia varastoinnin aikana viinissä tapahtuvaa BA-profiilin 

muutosta eri olosuhteissa ja aikoina niin, että tutkitaan samalla mitä tapahtuu käytettäessä eri 

MHB-kantoja. Jos pullotuksen jälkeen viinissä on runsaasti amiineja muodostavaa MHB-kantaa, 

niin täten myös mahdolliset viinipullon etikettiin merkityt pitoisuudet voivat kasvaa varastoinnin 

aikana. 
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Määritysmenetelmissä46,51,72 joissa eri muuttujia optimoitiin kokeellisella mallilla, vaikuttaa 

mielenkiintoiselta työvälineeltä, jolla pyritään maksimoimaan menetelmän hyödyt ja säästämään 

aikaa, joka menisi kokeiden suorittamiseen ilman kokeellista mallia. Varsinkin jos käytetyssä 

menetelmässä on paljon erilaisia muuttujia, kokeellinen malli voisi olla hyödyllinen apuväline. 

 

Menetelmät16,53,60,72-75 ilman esikäsittelyä on houkutteleva vaihtoehto, kun halutaan säästää aikaa, 

työvaiheita ja yksinkertaistaa menetelmää. Matriisiefektin vaikutusta ei kuitenkaan tulisi unohtaa, 

joten tätä tulisi tutkia menetelmien rinnalla, joille ei ole tehty varsinaista näytteenpuhdistusta.  

 

Edelleen on ajankohtaista tutkia eri puhdistus- ja uuttomenetelmien tehokkuutta ja niiden 

vaikutusta matriisiefektin eliminointiin, ja kehittää mahdollisimman suuritehoisia, nopeita ja 

yksinkertaisia menetelmiä, ekologisuutta unohtamatta. Lisäksi näytteenpuhdistuksessa käytettyjä 

komponentteja tulisi tarkoin tutkia, koska osa niistä vähentää BA-pitoisuutta viininäytteessä 

(kuten PVP ja aktiivihiili73). 

 

Derivatisointi vaikuttaa monelta osin BA-määrityksen onnistumiseen, joten myös tämän 

kehittäminen on relevanttia. Isotooppileimatun53 ja fluoresoivan75 johdannaisen käyttö 

osoittautuivat tehokkaiksi tavoiksi, jolloin saavutettiin erinomainen saanto, toistettavuus ja 

herkkyys: havaitsemisrajoissa päästiin 0,15 µM53 ja jopa 0,1 Nm75 asti. 

 

Myös ydin-kuori -kolonnin käyttö HPLC-analyysissä9,16 osoittautui nopeaksi ja vihreäksi sekä 

saavutettiin hyvä tarkkuus, saanto ja herkkyys: havaitsemisrajoissa päästiin alimmillaan 0,002 

mg/l9 ja 0,12 mg/l16 asti. 

 

UHPLC on nopea ja ympäristöystävällinen menetelmä, ja herkkyydessä päästiin jopa 0,3 µg/l58 

asti. HTLC-menetelmällä BA-erotus saatiin tehtyä jopa 5 minuutissa eli nopeammin kuin siihen 

verratuissa HTLC- ja UHPLC-menetelmissä.78 Myös CE-menetelmällä päästiin alle 10 minuutin 

nopeaan erotukseen ja ekologisuuteen sekä herkkyydessäkin yllettiin niinkin alhaiseen arvoon 

kuin 0,4 Nm50. Samoin GC-menetelmällä päästiin hyvään Ekoasteikko-arvioon: vihreää 

vaarallisten kemikaalien ja liuottimien käytön, energiankulutuksen sekä jätteiden tuotannon 

kannalta.15 Herkkyydessä päästiin alimmillaan 0,9 µg/l15 asti. 
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Potentiometrisellä MIN-sensorilla oli nopea vaste (alle 20 s) havaita histamiini viininäytteestä. 

Lisäksi havaitsemisraja oli alhainen (1,1 µM) ja saanto loistava (viinille 99-102 %). Tulokset 

viittasivat mahdollisuuteen kehittää luotettava ja kannettava histamiinisensori käytettäväksi 

maatalous- ja elintarvikealalla.83 Molekyylipainetulla fluoresenssianturilla päästiin tyramiinin 

havaitsemisrajaan 0,02 mg/l81 ja Biginelli-pohjaisella orgaanisella nanoanturilla 3,9 Nm30 sekä 

sähkökemiallisella impedimetrisellä anturilla 0,04 µM82. 

 

Ohutkerroskromatografi on tehokas, nopea, edullinen ja mahdollista analysoida useita näytteitä 

samanaikaisesti. TLC on helposti toteutettavissa laboratoriossa, jossa ei ole raskaita ja/tai kalliita 

laitteistoja. TLC:llä saatu havaitsemisraja oli alle 0,7 mg/l.48 Kolorimetrinen määritys on samoin 

yksinkertainen menetelmä, jolla päästiin histamiinin havaitsemisrajaan 0,2 µM28 asti. 

Ionikromatografilla yllettiin myös alhaiseen havaitsemisrajaan 4 µg/l22 asti. 

 

Spesifistä kaupallista CD-ELISA:a ehdotettiin tärkeäksi välineeksi histamiinin määrittämiseksi 

viineissä, joiden histamiinipitoisuus on alle 10 mg/l.86 Alkoholintarkastuslaboratoriossa tehdystä 

tutkimuksen tuloksista voidaan todeta myös, että kompetitiivinen ELISA sopii hyvin 

histamiinin määritykseen viineistä (mittausalueella 1-15 mg/l). Havaitsemisrajaksi saatiin 0,4 

mg/l, toistettavuudeksi alle 18 % (RSD) ja mittausepävarmuudeksi alle 23 % (U). CI-ELISA:lla87 

päästiin vieläkin alhaisempaan havaitsemmisrajaan 94 µg/l, saannon ollessa 89-110 % ja 

toistettavuus oli 8-16 % (CV). 

 

Kun määritetään aminohappoja samanaikaisesti biogeenisten amiinien kanssa, voidaan varmistua 

ettei kromatogrammissa olevat häiriöpiikit johdu tutkituista aminohapoista. Jos kuitenkin 

halutaan määrittää vain BA:ja, niin olisi hyvä kuitenkin samalla tutkia AH:ja, jotta varmistutaan 

etteivät AH-piikit mene päällekkäin BA-piikkien kanssa. Ellei olla jo tutkittu, että käytetty 

puhdistusmenetelmä poistaa kaikki AH:t viininäytteestä. Samoin jos määritetään vain muutama 

BA monen sijasta, niin voi käydä niin, että tutkitut BA:t eluoituvatkin samaan aikaan ei-

tutkittujen BA:ien kanssa ja vääristävät pitoisuuksia. 

 

Määritysmenetelmissä varmistetut lineaariset alueet vaihtelivat runsaastikin keskenään. Olisikin 

suotavaa määrittää lineaarinen alue laajemmalta väliltä ja erityisesti korkeampiin pitoisuuksiin 
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asti (esimerkiksi 50 mg/l). Jos lineaarinen alue on matalalla pitoisuusvälillä ja viininäytteen 

todellinen BA-pitoisuus on suurempi kuin lineaarinen alue (eli lineaarisen alueen ulkopuolella): 

tällöin tulee laimentaa näyte ennen uutta analyysiä ja kertoa tulos laimennuskertoimella, jotta 

päästään määritetylle mittausalueelle. Jatkoanalyysi voidaan kuitenkin välttää, jos lineaarinen 

alue on jo valmiiksi määritetty korkeampiin pitoisuuksiin asti. 

 

Olisi merkittävää, jos voitaisiin sopia kansainvälisesti yhteiset pakollisesti määritettävät 

validointiparametrit sekä käytettävät suureet ja yksiköt määritysmenetelmän validoinnissa. 

Havaitsemisrajan yksikkönä käytettiin yhdessä artikkelissa mM ja toisessa mg/l, joten tuloksia 

olisi helpompi vertailla keskenään, jos sovitaan että tulokset ilmoitetaan samassa yksikössä: mg/l 

(tai µg/l, ng/l jne.) ja että määritetään vähintäänkin tietyt validointiparametrit kuten 

havaitsemisraja LOD, määritysraja LOQ, toistettavuus RSD (eikä CV – selkeämpää), saanto, 

lineaarinen alue, korrelaatiokertoimen neliö R2 (eikä R tai b) ja mittausepävarmuus (U). Olisi 

myös oleellista ilmoittaa mistä RSD on määritetty, koska joistakin artikkeleista ei selvinnyt mistä 

se on ylipäätään määritetty, kun taas toiset ilmoittivat sen olevan piikin pinta-alasta, 

retentioajasta, migraatioajasta, konsentraatiosta tai yleisesti "menetelmästä". Olisi suotavaa, jos 

vähintäänkin piikin pinta-alasta ja retentio-/migraatioajasta ilmoitetaan RSD. Vaihtelua oli myös 

siinä ilmoitetaanko päivän sisäinen ja/tai päivien välinen tarkkuus vai vain tarkkuus yleisesti. 

Korrelaatiokertoimestakaan ei aina tiennyt tarkoitetaanko R2 vai R, koska tekstissä luki vain 

”korrelaatiokerroin” ilman suureen tunnusta, ja välillä ilmoitettiin ”korrelaatiokerroin R2” tai 

”korrelaatiokerroin R” vaikka tarkemmin R2 tarkoittaa korrelaatiokertoimen neliötä ja R 

korrelaatiokerrointa. Yhdestäkään artikkelista ei löytynyt mainintaa mittausepävarmuudesta. 

Olisikin merkittävää, että jatkossa mittausepävarmuus laskettaisiin myös muiden 

validointiparametrien lisäksi. Yksi menetelmä4 validoitiin ICH:n suositusten mukaisesti, joten 

olisi tärkeää yhteisesti määrittää minkä tahon mukaan validointi suoritetaan. Tulee lisäksi 

huomioida, että vaikka jokin tutkimusryhmä käyttäisi toisten jo validoitua määritysmenetelmää, 

niin se täytyy validoida myös oman laboratorion olosuhteissa uudestaan. Tulokset voivat 

nimittäin vaihdella keskenään enemmän tai vähemmän. 

 

Koska biogeeniset amiinit voivat liiallisina määrinä aiheuttaa monia eri terveyshaittoja, niin on 

tärkeää tuottaa enenevässä määrin viinejä, joiden BA-pitoisuudet ovat vähäisiä. BA-tuotantoon 
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tulee vaikuttaa eri keinoin viininvalmistusprosessin eri vaiheissa (rypäleistä alkoholi-

/malolaktiseen käymiseen asti), varsinkin kun BA:ja on vaikea tuhota pastöroinnilla tai 

keittämällä niiden jo muodostuessa11. Olisi myös tärkeää löytää pääasialliset BA-muodostumisen 

lähteet tai vaiheet viinin valmistuksen aikana, jotta voitaisiin suorittaa korjaavia toimia BA:ien 

vähentämiseksi tai estämiseksi kehittämällä tai muokkaamalla joitain enologisia ja/tai teknisiä 

käytäntöjä.14 Koska viinin aminohappopitoisuuden todettiin vaikuttavan 

kokonaisamiinipitoisuuteen, joten vähentämällä AH:ja (mm. vaikuttamalla viiniköynnöksen 

typpilannoitukseen), voidaan vaikuttaa myös BA-pitoisuuden vähenemiseen.17 

Viininvalmistuksessa on myös mahdollista käyttää spesifistä aloitusviljelmää tai vaikuttaa 

alkuperäiseen mikroflooraan BA:ien vähentämiseksi.44 

 

Koska Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto on vahvistanut histamiinin ja tyramiinin 

myrkyllisimmiksi amiineiksi18,29, niin vähintäänkin näiden BA:ien pitoisuuksia tulisi tutkia 

viineistä. Histamiinipitoisuuksia löydettiin useista viineistä erittäin korkeina pitoisuuksina (jopa 

72,1 mg/l49 asti), jotka ylittivät histamiinipitoisuuden suositusrajoitukset (2-10 mg/l12,42,43) ja 

määritellyn myrkyllisyyspitoisuuden (alkaen 8-20 mg/l40,41 välillä). Viineissä havaittiin myös 

korkeita tyramiinipitoisuuksia (jopa 68,6 mg/l52 asti) ja fenyylietyyliamiinipitoisuuksia (jopa 29,8 

mg/l49 asti), jotka ylittivät reilusti määritetyt myrkyllisyyspitoisuudet (tyramiini alkaen 25-40 

mg/l välillä ja fenyylietyyliamiini alkaen 3 mg/l)40,41. Joten OIV:n päätöslauselma4 hyvistä 

viininviljelykäytännön ohjeista BA:ien minimoimiseksi odottaa edelleen täytäntöönpanoa monien 

viinien kohdalla. Tutkimusprojektissa käytetyllä kompetitiivisella ELISA-menetelmällä löydetty 

korkein histamiinipitoisuus kaupallisista viineistä oli 7,9 mg/l. On kuitenkin erittäin tärkeää 

tiedostaa, että monista viineistä löytyi BA-pitoisuuksia alle havaitsemisrajan (Taulukot 1-6), 

joten lähes BA-vapaan viinin tuotanto on mahdollista. 

 

Vaikka tulevaisuudessa olisikin hyvä saada kaikkien viinipullojen viinietiketteihin ilmoitetut 

BA-pitoisuudet tai niiden puuttumiset (esim. histamiini- ja/tai tyramiinivapaa), niin huomiota 

tulisi kiinnittää kuitenkin kahteen asiaan. Täytyisi vielä: a.) varmistua, että BA-

määritysmenetelmä viinille on todella luotettava eli ei näytä todellista pitoisuutta liian suurena 

(kuten häiriöpiikin eluoituessa samaan aikaan amiinin kanssa) tai liian pienenä (esim. aktiivihiili 

tai muu puhdistusmenetelmä, joka vaikuttaa BA-pitoisuuden alenemiseen), jotta voidaan 
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varmistua etikettimerkinnän oikeellisuudesta pullotushetkellä ja b.) etsiä ja löytää syyt miksi BA-

pitoisuus kasvaa tai vähenee avatussa ja avaamattomassa viinipullossa, jotta voidaan 

mahdollisesti vaikuttaa ja ennakoida BA-profiilin käyttäytymistä – muutoinhan pitoisuus ei ole 

enää vastaava kuin etiketissä, jos se nousee/laskee pullotuksen jälkeen avaamattomassakin 

viinipullossa. Jos kuitenkin halutaan varoittava etikettimerkintä, niin tulisi tällöin myös lisätä 

että: ”Huom! Ilmoitettu BA-pitoisuus voi myös kasvaa (tai vähentyä) pullotuksen/korkituksen 

jälkeen sekä avatussa että avaamattomassa pullossa.” 

 

Olisi mielenkiintoista, jos tulevaisuudessa pystyttäisiin kehittämään tarkka, luotettava, 

yksinkertainen ja edullinen (kuten sensoripohjainen) kannettava menetelmä BA-määritykseen 

viinistä, jota voisi käyttää niin viinitilallinen kuin yksityinen kuluttajakin yhtä helposti kuin 

kuumemittaria. Tällöin amiiniherkkä henkilö voisi tarkistaa amiinipitoisuuden viinistä 

välittömästi ja viinitilallinen viinin BA-pitoisuuden tilannetta viininvalmistuksen eri vaiheissa. 

Ihannetapauksessa näyte ei tarvisi mitään esikäsittelyä, vaikka tällä hetkellä viininäyte vaatiikin 

erilaisia puhdistus-, laimennus- ja suodatusvaiheita. 
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Liite 3  Regressiosuora saantoprosentin määrittämiseksi (Viini 42) 

Liite 4 Kontrollinäytteiden 10 ppb ja 3 ppb keskihajonta, menetelmän satunnaisvirhe ja 

mittausepävarmuus 
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Liite 1 

Regressiosuora saantoprosentin määrittämiseksi (Viini 1) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.6723x + 1.2564

R² = 0.9698
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 Lisätty Saatu 

Näyte (mg/l) (mg/l) 

1 1.61 1.07 

2 4.84 5.10 

3 8.07 8.15 

4 16.14 11.33 

5 24.21 17.53 
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Liite 2 

Regressiosuora saantoprosentin määrittämiseksi (Viini 41) 

 

 

 

 
   

 Lisätty Saatu 

Näyte (mg/l) (mg/l) 

1 1.61 1.67 

2 8.07 8.81 

3 16.14 11.65 

4 24.21 20.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.7672x + 0.9836

R² = 0.964
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Liite 3 

Regressiosuora saantoprosentin määrittämiseksi (Viini 42) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 1.119x - 0.1205

R² = 0.9974
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 Lisätty Saatu 

Näyte (mg/l) (mg/l) 

1 1.61 1.95 

2 8.07 7.74 

3 16.14 19.09 

4 40.35 44.80 
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Liite 4 

 

Kontrollinäytteiden 10 ppb ja 3 ppb keskihajonta,  

menetelmän satunnaisvirhe ja mittausepävarmuus 

       

       

Näyte Ajo  (x1) (x2)  CV-%  KA  

Kontrolli 10 ppb 1 (SVK) 10.15 8.14  15.52  9.15  

Kontrolli 10 ppb 2 (SVK) (14.30) (14.30)  0.00   

Kontrolli 10 ppb 3 (SVK) 9.33 12.46  20.30  10.90  

Kontrolli 10 ppb 4 (SVK) (6.25)  (5.15)  13.66   

Kontrolli 10 ppb 5 (SVK) 12.78 7.62  35.83  10.20  

Kontrolli 10 ppb 6 (SVK) 7.36 (5.92)  15.30  7.36  

Kontrolli 10 ppb 7 (SVK) 9.81 7.51  18.77  8.66  

Kontrolli 10 ppb 1 (LL) (5.86) (5.33)  6.78   

Kontrolli 10 ppb 2 (LL) (5.48) 7.55  22.52  7.55  

Kontrolli 10 ppb 3 (LL) 8.69 11.11  17.30  9.90  

Kontrolli 10 ppb 4 (LL) 7.84 7.16  6.39  7.50  

Kontrolli 10 ppb 5 (LL) (5.92) (2.81)  50.38   

       

     Keskiarvo  8.90 ppb 

     Keskihajonta  1.36 ppb 

     RSD   15.28 % 

     U   21.17 % 

       

       

Näyte Ajo  (x1) (x2)  CV-%  KA  

Kontrolli 3 ppb 1 (SVK) 2.88 2.60  7.21  2.74  

Kontrolli 3 ppb 2 (SVK) 2.88 (1.58)  41.35  2.88  

Kontrolli 3 ppb 3 (SVK) 3.14 2.82  7.46  2.98  

Kontrolli 3 ppb 4 (SVK) (0.90) 3.50  83.61  3.50  

Kontrolli 3 ppb 5 (SVK) (4.48) (5.27)  11.49   

Kontrolli 3 ppb 6 (SVK) 3.68 3.31  7.48  3.50  

Kontrolli 3 ppb 7 (SVK) 2.48 (1.99)  15.46  2.48  

Kontrolli 3 ppb 1 (LL) (1.35) (2.01)  27.49   

Kontrolli 3 ppb 2 (LL) 2.54 2.41  3.64  2.48  

Kontrolli 3 ppb 3 (LL) 2.34 (4.51)  44.74  2.34  

Kontrolli 3 ppb 4 (LL) 3.90 (5.47)  23.68  3.90  

Kontrolli 3 ppb 5 (LL) (1.64) (1.37)  12.97   

       

     Keskiarvo  2.98 ppb 

     Keskihajonta  0.54 ppb 

     RSD   18.26 % 

     U   23.42 % 
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