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1 Johdanto 
 

Antibioottiresistenteistä bakteeri-infektioista on tulossa päivä päivältä yleisempiä. On 

arvioitu, että vuonna 2050 noin 10 miljoonaa ihmistä menehtyy vuosittain 

antibioottiresistentteihin bakteeri-infektioihin. Lääkeyhtiöiden kannalta uusien 

antibioottien kehittäminen on melko kannattamatonta, sillä lääketutkimus on kallista ja 

antibioottien käyttö lyhytaikaista potilasta kohden (vrt. insuliini).(1)  Käytettäessä 

laajakirjoisia antibiootteja hävitetään patogeenisten bakteerien lisäksi myös 

normaaliflooran tärkeitä bakteereja, mistä voi seurata esimerkiksi antibioottiripulia. 

Lisäksi useimmilla antibiooteilla on omat tyypilliset haittavaikutuksensa aina 

luuydintoksisuudesta allergisiin reaktioihin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on eristää 

jätevesistä ja kaupallisesta Fagodent-faagicocktailista A. actinomycetemcomitans-

infektioiden hoitoon sopivia bakteriofageja ja optimoida menetelmää, jolla tutkia E. 

faecaliksen faagien isäntäkirjoa BioScreen-laitteiston avulla. 
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2 Kirjallisuuskatsaus 
 

2.1 Bakteriofagit 
 

Bakteriofagit, eli faagit ovat viruksia, jotka kykenevät nimensä mukaisesti infektoimaan 

bakteereja. Faageja löytyy kaikkialta, mistä bakteereja ja faagit ovatkin maapallon 

yleisimpiä biologisia järjestelmiä. Muiden virusten tapaan faagien perimä koostuu 

nukleiinihapoista, ja useimmilla faageilla on proteiineista muodostuva kapsidirakenne. 

Faagit ovat koon, morfologian ja perimän suhteen erittäin monimuotoisia, mutta silti 

hyvin spesifisiä isäntänsä suhteen.(2) Siinä, missä bakteerit kehittävät vastustuskykyä 

faageja kohtaan, pystyvät faagit myös kehittymään bakteereja paremmin infektoiviksi. 

Tätä kilpavarustelua onkin tapahtunut näiden välillä niin kauan, kuin kumpiakin on ollut 

olemassa.(1, 3) 

 Faagit voidaan jakaa kahteen luokkaan elinkiertonsa perusteella. Lyyttisessä 

kierrossa faagit ottavat bakteerien aineenvaihduntakoneiston haltuun, minkä seurauksena 

bakteerisolu alkaa tuottaa uusia faagien rakenneosia ja perimää, jotka rakentuvat itsestään 

uusiksi viruspartikkeleiksi. Bakteerisolun kuollessa faagit vapautuvat, ja ovat valmiita 

infektoimaan uusia bakteerisoluja. Lysogeenisessa kierrossa faagit puolestaan liittävät 

perimänsä isäntäsoluun, jolloin perimä voi siirtyä tytärsoluille bakteerin jakautuessa. 

Jossakin vaiheessa, usein elinolosuhteiden muuttuessa käynnistyy jälleen lyyttinen kierto, 

jolloin bakteeri alkaa tuottaa faageja, kuolee ja vapauttaa uudet bakteriofagipartikkelit 

ympäristöön.(2, 3) Lysogeenisessa kierrossa faagit voivat edistää isäntäbakteerinsa 

kelpoisuutta ja virulenssia tuomalla mukanaan perimässä bakteerin kannalta suotuisia 

geenejä, minkä vuoksi faagiterapiassa käytetään vain lyyttisiä faageja.(3, 4) 

 
2.2 Faagit infektiosairauksien hoidossa 
 

Faagihoidolla tarkoitetaan bakteriofagien käyttöä bakteerien aiheuttamien 

infektiosairauksien hoidossa. Faageja on aiemmin käytetty lähinnä itäisessä Euroopassa 

ja entisissä Neuvostoliiton maissa, mutta viime aikoina myös länsimaissa on saatu 

lupaavia tuloksia bakteeri-infektioiden hoidosta faageilla iho-, hengitystie-, korva- ja 

virtsatieinfektioiden osalta.(4) Lainsäädännön puolesta Euroopan unioni luokittelee 

faagivalmisteet lääkevalmisteiksi, minkä johdosta niiltä vaaditaan samat kalliit ja 

aikaavievät vaatimukset, kuin muuttumattomilta laajakäyttöisiltä lääkeaineilta. Tämä on 
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ongelmallista monesta syystä. Faagihoito täytyy usein räätälöidä jokaista potilasta 

kohden faagien isäntäspesifisyyden vuoksi, minkä takia prekliiniset tutkimukset ja 

kolmivaiheiset kliiniset kokeet eivät ole mielekkäitä toteutettaviksi. Usein tarvitaan 

monia faageja yhden bakteerin eri kantojen hävittämiseksi ja infektioissa on usein 

enemmän kuin yksi taudinaiheuttaja, jolloin faagilajejakin tarvitaan enemmän. Lisäksi 

resistenssien kehittyessä täytyy faagejakin muokata tai eristää lisää. Näiden seikkojen 

vuoksi lääkeaineyhtiöiden ei ole kannattavaa tuottaa faagivalmisteita. Faagivalmisteiden 

puuttuessa EU:n markkinoilta useat potilaat ovat jopa matkanneet faagiterapiakeskuksiin 

ulkomaille esimerkiksi Georgiaan. Kuitenkin Helsingin julistuksen artikla 37 on 

mahdollistanut faagien käytön infektioiden hoidoissa yksittäistapauksissa tiettyjen 

ehtojen täyttyessä.(5) 

 

2.3 Faagihoitojen edut ja kääntöpuolet 
 

Faagihoidoilla on useita etuja verrattaessa antibiootteihin. Biologisina järjestelminä faagit 

muokkautuvat vähintään samalla nopeudella kuin bakteerit, jolloin resistenssistä ei 

muodostu samanlaista ongelmaa, kuin antibioottien kohdalla.(1) Faagien ollessa erittäin 

isäntäspesifisiä eivät hyödylliset symbioottiset bakteerit kärsi hoidosta. Faagien on 

todettu myös heikentävän biofilmejä tehokkaasti hajottamalla bakteerisoluja ja 

tuhoamalla bakteerien kapseleita ja biofilmin matriksia erilaisten 

depolymeraasientsyymien avulla.(3) Faagien infektoidessa bakteereja niiden lukumäärä 

kasvaa, mikä vähentää annostelutiheyden tarvetta. Faagihoidoilla ei myöskään ole todettu 

olevan samanlaisia toksisia haittavaikutuksia ihmisiin, kuin antibiooteilla, vaikka 

proteiinirakenteet voisivat periaatteessa mahdollistaa anafylaktiset reaktiot.(6) Faageja 

voidaan antaa monina erilaisina muotoina kuten esimerkiksi nesteinä tai geeleinä, ja myös 

useimmat antoreitit ja -tavat ovat mahdollisia.(6)  Useista eduista huolimatta haasteita 

faagihoitoa koskien kuitenkin löytyy. Spesifisyyden vuoksi on aina määritettävä 

bakteerin herkkyys laboratoriossa tietylle faagille ennen kuin niitä voidaan käyttää, mihin 

kuluu kallisarvoista aikaa.(1) Lisäksi hoidoissa voidaan käyttää vain lyyttisiä faageja, 

sillä lysogeeniset faagit voivat pahimmassa tapauksessa lisätä patogeenien 

elinvoimaisuutta tuomalla isännilleen esimerkiksi toksiinigeenejä.(6) Faagihoidot ovat 

kuitenkin lupaava ja tutkimisen arvoinen hoitomuoto maailmassa, jossa 

antibioottiresistentit bakteeri-infektiot alkavat olla pian arkipäivää.  
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2.4 Mikrobit osana suun terveyttä 
 

Suun mikrobiomilla on osoitettu olevan yhteys moniin systeemisiin ja paikallisiin 

tautitiloihin kuten suusyöpiin, sepelvaltimotautiin ja nivelreumaan. Suun mikrobeilla on 

taipumus vaikuttaa toisiinsa synergisesti lisäten toistensa elinvoimaisuutta, 

patogeenisuutta ja kolonisaatiota.(7) Parodontaali-infektiot ovat etiologialtaan useiden 

bakteerien aiheuttamia ja parodontiittileesioista löydetäänkin usein satoja eri 

bakteerilajeja. Yhden mikrobin osuutta parodontiitissa on vaikea ennustaa, sillä yhden tai 

muutaman mikrobin häätö ei välttämättä paranna tai poista tautitilaa, minkä arvellaan 

johtuvan siitä, että muut bakteerit voivat ottaa häädetyn bakteerin roolin. Siksi voikin olla 

järkevämpää puhua virulenssitekijöistä, jotka vaikuttavat parodontiitin syntyyn. 

Kuitenkin monilla aggressiivisilla parodontiitin muodoilla on yhteys tiettyihin 

bakteereihin. 

Aggressiivinen parodontiitti on nopeasti etenevä tautitila, joka usein iskee terveisiin 

nuoriin. Tauti alkaa mikrobien aiheuttamalla inflammaatiovasteella, joka johtaa 

hammasta ympäröivien ja tukevien kudosten heikkenemiseen ja vakaviin 

kudosvaurioihin. Aggressiivinen parodontiitti voidaan jakaa paikallistuneeseen ja 

yleiseen aggressiiviseen parodontiittiin leesioiden jakautumisen ja infektoituneiden 

hampaiden lukumäärän mukaan. Aggressiivisella parodontiittilla ja etenkin sen 

paikallistuneella muodolla on usein yhteys A. actinomycetemcomitansiin.(8) 

 

2.5 Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
 

A. actinomycetemcomitans on fakultatiivisesti anaerobinen, kapnofiilinen ja 

kasvualustaltaan vaativa gramnegatiivinen bakteeri, joka on perimältään sangen 

monimuotoinen ja siitä tunnetaankin useita eri serotyyppejä. A. actinomycetemcomitans 

kykenee aiheuttamaan myös kroonista parodontiittia sekä infektioita myös suun 

ulkopuolella, kuten osteomyeliittiä ja endokardiittia.(9) (10) Lisäksi sitä on havaittu 

ateroskleroottisissa plakeissa verisuonten sisäpinnoilla ja pre-eklampsiapotilaiden 

istukoissa.(11)  Bakteeri tuottaa useita virulenssitekijöitä kuten Leukotoksiini A:ta, 

Cytolethal distending -toksiinia (CDT), lipopolysakkarideja, sytokiineja sitovia tekijöitä 

ja ulkokalvovesikkeleitä sekä vaikuttaa biofilmin muodostukseen.(12) 

Leukotoksiini A saa neutrofiilit degranuloitumaan, jolloin ne vapauttavat lysosomaalisia 

entsyymejä, metalloproteinaaseja ja verkkomaisia rakenteita ympäristöön. Yhdiste 
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aiheuttaa myös apoptoosia lymfosyyteissä ja saa makrofagit sekä monosyytit puolestaan 

tuottamaan ja vapauttamaan proinflammatorisia sytokiinejä IL-1B ja IL-18. (12) 

 Cytolethal distending-toksiini eli CDT on proteiinirakenteinen genotoksiini, joka 

aiheuttaa DNA-vaurioita päästessään sisälle soluun. Tästä aiheutuu kohdesolun 

solusyklin pysähtyminen, ja edelleen apoptoosi, mikä voi johtaa hammasta tukevien 

kudosten heikkenemiseen. CDT saa solut tuottamaan myös proinflammatorisia 

sytokiinejä, sekä indusoi RANK-ligandin (receptor activator of nuclear factor kappa-B) 

muodostusta hammasta ympäröivän sidekudoksen soluissa. RANK-ligandi stimuloi 

osteoklastien maturaatiota kiinnittyessään osteoklastien RANK-reseptoriin, mikä voi 

edesauttaa luukudoksen hajottamista. Myös useat immunijärjestelmän solut ovat alttiita 

CDT:n vaikutuksille. A. actinomycetemcomitans on ainoa suun bakteeri, joka tuottaa 

kyseistä yhdistettä.(12) 

A. actinomycetemcomitansin pinnalla muiden gramnegatiivisten bakteerien 

tapaan on lipopolysakkarideja (LPS), jotka ovat voimakkaita proinflammatorisia 

molekyylejä. Irronnut lipopolysakkaridi saa aikaan epiteelisoluissa IL-15 erityksen, joka 

puolestaan stimuloi INF-gamman eritystä ja stimuloi T-solujen proliferaatiota. LPS lisää 

myös ikenien fibroblastien taipumusta hajottaa kollageenia, jolloin ienkudoksen rakenne 

heikkenee. A. actinomycetemcomitansin lipopolysakkaridi häiritsee myös soluväliaineen 

hajotusta ja uudismuodostusta ienkudoksessa sekä sytokiinisignalointia tulehdussolujen 

välillä. Tämän lisäksi LPS häiritsee leukosyyttien kulkeutumista tulehdusalueelle 

alasajamalla verisuonten L-selektiinin tuotantoa ja nostamalla B2-integriinin 

ekspressiota.(12) A. actinomycetemcomitansilla on myös kyky sitoa sytokiineja, ja niiden 

perusteella säädellä biofilmin ominaisuuksia ja omaa metaboliaansa.(12) 

A. actinomycetemcomitansilla on siis useita eri virulenssimekanismeja, jotka voivat 

edesauttaa parodontiitin synnyssä. Etenkin kyseisen bakteerin runsaasti leukotoksiineja 

tuottavat kannat on yhdistetty sairauden puhkeamiseen.(12) Aggressiivisessa 

parodontiitissa turvaudutaan usein mekaanisen puhdistuksen lisäksi mikrobilääkehoitoon 

ja kirjallisuuden mukaan antibioottihoidossa käytetään useimmiten doksisykliiniä tai 

amoksisilliinin ja metronidatsolin yhdistelmää, vaikka yleisiä hoitosuosituksia ei 

juurikaan ole.(11) Tutkimuksissa on havaittu A. actinomycetemcomitansin kehittävän 

resistenssiä näille antibiooteille. (11, 13) 
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2.6 A. actinomycetemcomitansin faagit 
 

Kartoitusta A. actinomycetemcomitansin faageille on tehty toistaiseksi vähän ja 

tutkimuksissa on onnistuttu löytämään enimmäkseen lysogeenisia faageja.(3, 14) In vitro 

-kokeissa on osoitettu, että lysogeeniset faagit voivat lisätä A. actinomycetemcomitansin 

antibioottiresistenssiä, serotyypin vaihdosta ja mahdollisesti lisätä leukotoksiinin 

tuotantoa.(3) Castillo-Ruiz (et al.) onnistuivat eristämään jätevesistä ja syljistä kerätyistä 

näytteistä bakteriofagin Aabφ01 A. actinomycetemcomitansin serotyypille b. Tämä faagi 

vaikutti olevan lyyttinen ja pystyi penetroitumaan biofilmiin. Aiheuttamalla mutaatioita 

UV-valolla he onnistuivat tekemään kannasta entistä tehokkaamman. (15) 

 

2.7 E. faecalis 
 
Enterokokit, joihin E. faecalis kuuluu ovat yleisiä grampositiivisia fakultatiivisesti 

anaerobisia bakteereita, joita löytyy muun muassa maaperästä, vesistöistä ja sekä 

selkärankaisten että selkärangattomien suolistosta. Enterokokit aiheuttavat yleisiä 

infektioita kuten virtsatie- ja haavainfektioita, bakteremiaa, endokardiittia sekä katetrien 

ja implanttien infektioita. Vaikka enterokokit eivät ole kovin virulentteja, ovat ne 

hankalia taudinaiheuttajia, sillä ne ovat luonnostaan resistenttejä monille antibiooteille ja 

niillä on myös taipumus kehittää resistenssiä toimiville antibiooteille. E. faecalis on 

käytännössä resistentti muun muassa aminoglykosideille, useille 

beettalaktaamiantibiooteille, kloramfenikolille ja klindamysiinille. Tetrasykliineille, 

erytromysiinille ja fluorokinoloineille resistentit kannat alkavat olla laajalle levinneitä. 

Myös vankomysiinille resistentit enterokokkikannat (VRE) ovat yleistyneet. (16) 

 

 

3 Tutkimuksen tavoitteet 
 

Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena oli löytää ja kartoittaa lyyttisiä bakteriofageja 

Fagodent-valmisteesta, sylkinäytteistä ja suomalaisista jätevesistä A.  

actinomycetemcomitansille. Mahdolliset faagit oli tarkoitus tallentaa Helsingin yliopiston 

faagihoitoryhmän faagikirjastoon, sekvensoida ja niiden isäntäkirjo ja tehokkuus oli 

tarkoitus kartoittaa, sekä pohtia voisiko faageja käyttää mahdollisesti tulevaisuudessa 

faagiterapiassa A. actinomycetemcomitansin aiheuttamiin sairauksiin sekä suun alueella 
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että sen ulkopuolella. Löydettyjä faageja olisi voitu käyttää myös diagnostiikassa 

tunnistettaessa A. actinomycetemcomitansia. Pyrkimyksenä oli myös optimoida A. 

actinomycetemcomitansin kasvuolosuhteet tutkimuksen kannalta sopiviksi. Tutkimuksen 

ohella toteutettiin sivuprojekti, jossa optimoitiin olosuhteita E. faecaliksen faagien 

isäntäkirjomääritykselle. 

 

4 Aineisto ja menetelmät 
 

Tutkimuksen aineistona toimi pitkälti laboratoriossa suoritetut kokeet. Ennen tutkimusta 

kerättiin tietoa faageista ja A. actinomycetemcomitansista aiheita käsittelevistä 

artikkeleista ja tutkimuksista. Laboratoriokokeissa tarvittavat elatusaineet ja -liuokset 

valmistettiin huolellisesti ohjeita noudattaen ja ne autoklavoitiin kontaminaatioriskien ja 

muiden virheiden välttämiseksi. Tarvittaessa sain aina tarkempia ohjeita ja apua 

laboratorion henkilökunnalta. Kaikkien tutkielmassa käytettyjen liuosten ja 

elatusaineiden valmistusmenetelmät kuvataan liitteessä tarkemmin. Laboratoriotyön 

vaiheet ja tulokset merkittiin työpäiväkirjaan ja laskut sekä väliarvot merkittiin 

lokikirjaan. Käytetyt pipetit autoklavoitiin, öljyttiin ja kalibroitiin ennen laboratoriotöitä. 

Faageja pipetoitaessa käytettiin filtterikärkiä pipettien kontaminaatioiden estämiseksi. 

Mikäli näytteet kontaminoituivat, hävitettiin käytetyt liuokset ja työt aloitettiin alusta 

puhtain välinein. Bakteerikasvatuksista otettiin valokuvat, jotka ovat näkyvissä tulokset 

-osiossa. 

 

4.1 Tutkittavat näytteet 
 

4.1.1 A. actinomycetemcomitans-kannat 
 

A. actinomycetemcomitans -kannat olivat pakastettuja potilaskantoja, jotka sain Helsingin 

yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan virologian osastolta Hanna Välimaalta. Kyseiset 

kannat on otettu helsinkiläisten parodontiittipotilaiden syventyneistä ientaskuista. 

Käytössäni oli kuusi A. actinomycetemcomitans-kantaa, jotka oli nimetty B03, B04, B06, 

B07, B10 ja B11.  
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4.1.2 Faaginäytteet 
 
Työssäni käyttämä Faagicocktail Fagodent (01.06.2016) on venäläisen yhtiön, 

Mikromirin valmistama faagiseos, jossa kerrotaan olevan faageja suun mikrobeja 

vastaan. Lisäksi etsin työssäni faageja Sini Karvosen valmistamasta sylkimix-seoksesta 

(06.06.2018), johon oli kerätty 17 vapaaehtoisen sylkeä. Vapaaehtoiset olivat 

purskutelleet jokainen noin 10 ml fysiologista suolaliuosta suussa, jonka jälkeen näytteet 

kerättiin astiaan, sentrifugoitiin ja suodatettiin 0.2 μm filtterin läpi. Lopuksi kokeilimme 

vielä suomalaisten sairaaloiden jätevesiä, jotka Anna Kolsi oli suodattanut 0.2 μm filtterin 

läpi. Valitsin tutkimustani varten jätevesinäytteet FH1 ja FH2, jotka oli kerätty Meilahden 

sairaalan pääviemäreistä, FH4, joka oli kerätty Keski-Suomen keskussairaalan 

pääviemäristä, FH7, joka oli kerätty Turun yliopistollisen sairaalan viemäristä ja FH9, 

joka oli kerätty Lapin keskussairaalan pääviemäristä. 

 

4.1.3 E. faecalis -kannat ja niiden faagit 
 
Sivuprojektissa käytettiin faagihoitoryhmän E. faecalis -kantaa #5498, jolle käytettiin 

faagikantoja FMali 04 ja AntiMali2 sekä E. faecalis kantaa #6570, jolle käytettiin 

faagikantoja FGPio Efa 03a, FGlnf Efa 03a, FGlnf Efa 03b, FGPio Efa 03b 

 
4.2 Menetelmät 
 

4.2.1 A. actinomycetemcomitansin kasvatus maljoilla 
 

Kasvuympäristöltään vaativana ja hidaskasvuisena bakteerina päätimme kasvattaa A. 

actinomycetemcomitansia Brain heart infusion (BHI) -maljoilla ja -liemessä BHI:n 

ollessa ravinteikasta. Koska bakteeri yleisesti kasvaa suussa ja on kapnofiilinen päätimme 

kasvattaa maljat 5% CO2-lämpökaapissa (37 °C) muovipussiin pakattuina maljojen 

liiallisen kuivumisen estämiseksi. Bakteerit levitettiin pakastusputkista BHI-maljoille 

viljelysauvojen avulla. 

 

4.2.2 A. actinomycetemcomitansin kasvatus nesteessä 
 

Nestekasvatuksessa laitettiin muutamia pesäkkeitä maljoilla kasvatettuja A. 

actinomycetemcomitans -kantoja BHI-liemeen 2 ml Eppendorf-putkiin, jotka laitoimme 

kasvamaan kahden päivän ajaksi lämmitettyyn (37 °C) ravistelukaappiin.  
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4.2.3 A. actinomycetemcomitansin tasainen kasvatus BHI-maljoille 
 

Jotta mahdollisten faagien aiheuttamat plakit, eli kohdat, joissa bakteerit ovat kuolleet 

voidaan havaita, on bakteeri saatava kasvamaan tasaisesti maljalla. Päätimme kokeilla, 

miten A. actinomycetemcomitans kasvaa, kun sen liuottaa BHI-soft agariin ja kaataa BHI-

maljalle. Laitoimme 50 μl ja 100 μl kaksi päivää BHI-liemessä kasvanutta A. 

actinomycetemcomitans -liuosta 55°C asteiseksi temperoidun BHI-soft-agarin (3 ml) 

joukkoon, joka sekoituksen jälkeen kaadettiin BHI-maljoille.  

 

4.2.4 Fagodent -valmisteen laimennus 
 

Fagodentin ollessa geelimäisessä muodossa laimensimme valmistetta SM-puskuriin. SM-

puskuri on faagitutkimuksissa käytetty liuos, joka stabiloi faageja. Laimennus tehtiin 

aluksi suhteeseen 1:5, josta jatkettiin laimennokseen 1:100. 

 

4.2.5 Jätevesinäytteiden yhdistäminen 
 

Jotta näytteiden tutkiminen olisi mielekästä, valmistettiin jokaiselle A. 

actinomycetemcomitans -kannalle jätevesiseos. Yhtä kantaa kohden otettiin jokaista 

edellä mainittua jätevesinäytettä 300 μl, jotka yhdistettiin 2 ml Eppendorf-putkiin ja 

sekoitettiin. 

 

 

4.2.6 Faagien rikastus Fagodent-laimennoksesta, sylkimix-näytteestä ja jätevesistä sekä 

rikasteiden suodatus 

 

Saadaksemme lisättyä faagien konsentraatiota on faageja sisältäville liuoksille tehtävä 

rikastus. Käytännössä jokaista bakteerikantaa kasvatetaan nesteessä, jonka joukkoon on 

lisätty faageja sisältäviä liuoksia. Bakteerien ollessa metabolisesti aktiivisia liuoksissa 

olevien tiettyä kantaa infektoivien faagien lukumäärä moninkertaistuu. A. 

actinomycetemcomitansia laitettiin maljalta muutama pesäke kustakin kannasta 15 ml 

Falcon-putkiin, joihin lisättiin 5 ml BHI-lientä. Nämä jätettiin 37°C ravistelukaappiin 

kasvamaan yhdeksi vuorokaudeksi bakteerimäärien lisäämiseksi. Seuraavana päivänä 



 

 

10 

lisättiin uusiin 15 ml Falcon-putkeen BHI-lientä, edellispäivän BHI-kasvatusta sekä joko 

jätevesiä, fagodent-laimennosta tai sylkimix-liuosta. Putket laitettiin jälleen 37°C 

ravistelukaappiin yhdeksi vuorokaudeksi. Lisättyjen liuosten tarkat määrät näkyvät 

liitteessä. Seuraavana päivänä Falcon-putket sentrifugoitiin 5000 RPM nopeudella 15 

minuutin ajan huoneenlämmössä, jonka jälkeen supernatantti suodatettiin 0.2 μm 

filttereiden läpi. Liuoksiin eli faagilysaatteihin jäi näin ollen vain viruksia ja siten 

mahdollisesti lisääntyneet faagit. Sentrifugoinnissa käytetyt laitteet olivat Thermo 

Scientific SL16R ja TX-400 -roottori. 

 

 

4.2.7 Faagilysaattien laimentaminen 
 

Suodatetut faagilysaatit laimennettiin pitoisuuksiin 10-1, 10-2, 10-3 ja 10-4. Alkuperäisiä 

faagilysaatteja otettiin 100 μl 1.5 ml Eppendorf-putkiin ja joukkoon lisättiin 900 μl BHI-

lientä. Tätä sekoitettiin huolella, otettiin 100 μl ja lisättiin jälleen uuteen Eppendorf-

putkeen 900 μl BHI-liemen kanssa. Tätä jatkettiin, kunnes viimeisin laimennus oli 

alkuperäisestä 10-4 

 

 

4.2.8 Faagien testaus pisaramenetelmällä 
 

Kun A. actinomycetemcomitans-kannat saatiin kasvamaan tasaisesti maljoilla, oli 

tarkoituksena testata tuotetut faagilaimennokset. Maljoille merkittiin kohdat eri 

faagilaimennoksia varten, joihin pudotettiin bakteerin levittämisen jälkeen 10 μl pisarat 

kyseisiä laimennoksia. Maljat asetettiin varovasti lämpökaappiin muutaman päivän ajaksi 

kasvamaan. Mikäli rikastuksissa on lyyttisiä faageja kyseistä A. actinomycetemcomitans- 

kantaa kohtaan, ei pisaran kohdalla bakteerin pitäisi kasvaa, vaan maljalle pitäisi jäädä 

näkyvä plakki. 

 

4.2.9 E. faecalisten kasvatus nesteessä 
 
E. faecalis -kantoja kasvatettiin 2 ml eppendorf -putkissa 1.3 ml BHI-liemessä 37 °C 

lämpötilassa muutaman tunnin ajan. Kun seos oli näkyvästi samentunut, laskettiin A600-

arvo DSM Cell Density Meter-laitteen avulla. Tiittereiden laskemisessa käytettävä 

bakteeriliuoksen määrä saatiin laskukaavasta X = 45/A600 μl.  
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4.3.0 E. faecalisten faagien laimennossarjojen valmistus 
 

E. faecalisten faagiliuokset laimennettiin kohdan 4.2.7-mukaisesti. Laimennukset tehtiin 

kuitenkin LB-liemeen (Lysogeny broth). Laimennossarjat tehtiin 10-7 -laimennokseen 

asti. 

 

4.3.1 Tiittereiden lasku 
 

BHI-soft-agaria kaadettiin 3 ml useisiin lasiputkiin ja nämä jätettiin temperoitumaan 55 

°C asteisiksi. Jokaiseen lasiputkeen kaadettiin X = 45/A600 μl -määrä bakteeriliuosta sekä 

50 μl kyseistä bakteerikantaa infektoivaa faagilaimennosta. Faagilaimennoksia päätettiin 

kokeilla pitoisuuksilla 10-5, 10-6 ja 10-7. Lasiputket vorteksoitiin nopeasti ja kaadettiin 

tasaisesti merkityille BHI-maljoille. Myös negatiiviset kontrollit ilman faagilaimennoksia 

tehtiin kontaminaatioiden välttämiseksi. Kun BHI-soft-agar oli jähmettynyt, vietiin 

maljat kasvamaan 37 °C asteen lämpötilaan yhdeksi vuorokaudeksi. Seuraavana päivänä 

jokaisesta maljasta laskettiin näkyvät plakit, joka avulla pystyttiin laskemaan tiitterit 

kaavalla PFU (plaque forming unit)/ml = plakkien määrä x Laimennuskerroin x 1000/50.  

 

4.3.2 BioScreen-laitteiston käyttö faagityypityksessä 
 

E. faecalis -kantoja kasvatettiin LB-liemessä 37 °C lämpötilassa yön yli, jonka jälkeen 

kasvatuksia laimennettiin 1:50 suhteessa falcon-putkiin. Kyseisiä laimennoksia 

pipetoitiin jokaista faagilaimennosta kohden 200 μl kolmeen kuoppaan. Kuoppiin lisättiin 

vielä 10 μl faagilaimennoksia, joiden faagimäärä oli nyt tiedossa. Faagimäärä laskettiin 

kertomalla tiitteri tilavuudella ja laimennuskertoimella. E. faecalikesn kannalle 5498 

pystyttiin kummallakin faagilla valmistamaan laimennokset, joista saatiin kuoppiin 

faagimääriksi 105, 106 ja 107 PFU/ml. E. faecaliksen kannan #6570 faageille ei saatu 

tehtyä laimmennoksia 107 PFU/ml tiittereiden ollessa liian alhaiset, joten kuoppiin saatiin 

faagimääriksi ainoastaan 105 ja 106 PFU/ml.  Tiitterit ja väkevimmän laimennoksen 

faagimäärät näkyvät alempana (Taulukko 1). Kuoppalevylle pipetoitiin vielä pelkät 

bakteerilaimennokset kontrolleiksi. Kuoppalevyt laitettiin BioScreen-laitteistoon, joka 

mittasi näytteiden sameutta puolen tunnin välein 600 nm aallonpituudella 10 tunnin ajan 
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37°C lämpötilassa. Koska jokaista laimennosta oli kolme kuoppaa, laskettiin tuloksista 

keskiarvot, joiden perusteella tehtiin kuvaajat Excelillä. 

 

Taulukko 1 
Faagin nimi Työssä käytettyjen 

faagilysaattien tiitterit 

Testissä käytetyt 

väkevimmät faagimäärät 

10 μl:ssa 

Anti-Mali2 4.36 x 109 PFU/ml 4.36 x 107 PFU 

Fmali04 4.48 x 109 PFU/ml 4.48 x 107 PFU 

FGPioEfa3a 5.4 x 108 PFU/ml 5.4 x 106 PFU 

FGlnf03a 1.86 x 108 PFU/ml 1.86 x 106 PFU 

FGlnf03b 2.52 x 108 PFU/ml 2.52 x 106 PFU 

Faagien nimet, faagilysaattien tiitterit ja testissä käytetyt väkevimmät faagimäärät 10 

μl:ssa faagilaimennosta 

 

5 Tulokset 
 

 

5.1 A. actinomycetemcomitansin kasvatus 
 

Tyydyttävään bakteerimäärän kasvuun kului 2-3 vuorokautta ja viljelimme suoraan uudet 

maljat näytemäärien lisäämiseksi. Tässä vaiheessa tallensimme kaikki 6 A. 

actinomycetemcomitans-kantaa tutkimusryhmän omiin pakastimiin TSB-20 % 

glyseroliliuokseen omilla numeroilla (näkyvissä liitteessä). Kuvat 1 ja 2 
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Kuva 1. A. actinomycetemcomitansin kasvatus BHI-Agar-maljoilla. Vasemmalla ylhäällä 

kanta B03, keskellä ylhäällä B04, oikealla ylhäällä B06, vasemmalla alhaalla B07, 

keskellä alhaalla B10 ja oikealla alhaalla B11. 

 
Kuva 2. A. actinomycetemcomitans -kantojen uudelleenkasvatus pakastetuista näytteistä. 

Kuvan kannat ovat samassa järjestyksessä kuin kuvassa 1. Ylhäällä oikealla kanta B06 

kasvoi selvästi nopeammin muihin kantoihin verrattaessa. 
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5.2 Nestekasvatuksen optimointi 
 

Nestekasvatuksessa törmäsimme ongelmaan. A. actinomycetemcomitans nimensä 

mukaisesti aggregoitui eli muodosti kertymiä, jotka eivät liuenneet BHI-liemeen (Kuva 

3) tai soft-agariin mekaanisella sekoituksella. Yritimme ratkaista ongelmaa lisäämällä 

liuoksiin kasvatusvaiheessa erilaisina pitoisuuksina Glyserolia ja Tween 80 -detergenttiä. 

Tween 80 valmistetta kokeiltiin 10 μl / 10 ml -pitoisuudesta 160 μl / 10 ml -pitoisuuteen 

asti, kun taas glyserolia kokeiltiin 40 μl / 10 ml -pitoisuudesta 640 μl / 10 ml -pitoisuuteen 

asti. Tween 80 on aine, jota käytetään emulgoinnissa, ja jolla on saatu hyviä tuloksia 

mykobakteeri-kertymien liuotuksessa. Ainoa ero, joka huomattiin verrattaessa glyseroli- 

ja Tween 80 -liuoksia alkuperäisiin liuoksiin oli se, että Tween 80 -liuoksessa bakteerin 

kasvu hidastui. Päätimme jatkaa kasvatusta pelkässä BHI-liemessä aggregoitumisesta 

huolimatta. 
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Kuva 3. A. actinomycetemcomitans -kanta B04 kasvoi tähtimäisinä kertyminä BHI-

liuoksessa 

 

5.3 Maljakasvatuksen ongelmat 
 
A. actinomycetemcomitansin kasvatus BHI-soft-agarissa osoittautui toimimattomaksi, 

sillä bakteeri kasvoi edelleen maljalla epätasaisesti ja yksittäisinä kertyminä (kuva 4). Sen 

vuoksi päädyimme laittamaan suoraan muutaman päivän ikäisiä BHI-nestekasvatuksia 

suoraan BHI-maljoille. Maljoja käänneltiin, jotta bakteeriliuos peittäisi varmasti koko 

maljan ja ylimääräneste pipetoitiin pois (kuva 5 ja 6). Menetelmä oli parempi mutta koska 

tämäkään menetelmä ei tuottanut täysin tasaista kasvua päätimme levittää bakteeria 

alkuperäisillä maljoilla kasvaneista pesäkkeistä viljelysauvoilla suoraan BHI-maljoille 

tasaisen kasvun varmistamiseksi (Kuva 7). Tämä ns. vetomenetelmä osoittautui 

toimivaksi, joskin kasvu saattoi olla reunoilta hieman epätasaista. 

 

 
Kuva 4. A. actinomycetemcomitans-kantojen kasvatusta BHI-soft-agarissa. Vasemmalla 

ylhäällä A. actinomycetemcomitansin kasvatus tapahtui 160 μl/10 ml Tween 80 -
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liuoksessa, keskellä ylhäällä 20 μl/ 10 ml glyseroliliuoksessa. Oikealla ylhäällä 4 μl/ 10 

ml glyseroliliuoksessa, vasemmalla alhaalla 0.1 ml / 10 ml Tween 80-liuoksessa ja 

oikealla alhaalla 10 μl/ 10 ml Tween 80-liuoksessa. Oikealla ylhäällä ja oikealla alhaalla 

kasvaa kanta B06, kun taas muilla maljoilla kasvaa kanta B11. Ylempää keskeltä 

huomataan, että kasvu oli epätasaista. 

 

 
Kuva 5. A. actinomycetemcomitans -nestekasvatus on kaadettu suoraan BHI-maljoille, 

maljoja käännelty ja ylimääräneste pipetoitu pois. Kasvu oli tasaisempaa, mutta ei 

riittävän tasaista plakkien havaitsemiseksi eikä johtopäätösten tekemiseksi, eli kuvien 

maljat eivät sopineet faagien ilmentämiseen. Kuvan kolmessa alimmaisessa maljassa ei 

ollut kasvua ollenkaan. Maljoihin oli merkitty kohdat, joihin on pudotettu faagilysaattien 

laimennokset sekä ylös BHI-liemen kontrollipisarat kontaminaation tarkistamiseksi. 
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Kuva 6. A. actinomycetemcomitans -nestekasvatus tehty kuten kuvassa 5 kannoille B11 

ja B10. Kasvu oli vielä tasaisempaa, mutta ei riittävän tasaista. 
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Kuva 7. Vetomenetelmällä tuotetut bakteerikasvatukset, joihin oli pudotettu 

laimennukset faagilysaateista. Näissä oli myös mukana alkuperäinen faagirikastusliuos 

100 kohdalla. Vasemmalla ylhäällä kanta B03, keskellä ylhäällä kanta B04, oikealla 

ylhäällä kanta B06, vasemmalla alhaalla kanta B07, keskellä alhaalla kanta B10 ja 

oikealla alhaalla kanta B11. 

 

5.4 Faagirikastusten tulokset 
 

Yhdestäkään testatusta näytteestä ei löytynyt faageja, jotka olisivat infektoineet työssä 

käytettyjä A. actinomycetemcomitans -kantoja. Muutamat kannat kontaminoituivat, 

jolloin kasvatus suoritettiin uudelleen puhtain välinein. Näistäkään ei kuitenkaan löytynyt 

plakkeja. B06-kanta kasvoi muista kannoista poiketen nopeammin ja tasaisemmin joka 

kerta. Poissulkeaksemme kontaminaation toistimme kokeet useaan kertaan uusilla 

liuoksilla ja pakasteesta otetuilta kannoilta vain todetaksemme saman toistuvan. 
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5.5 E. faecaliksen isäntäkirjomääritys 
 
Kuvista 8 ja 9 nähdään, että E. faecalis -kannat näyttävät ensimmäisten tuntien aikana 

kasvavan, jonka jälkeen faageja sisältävien kuoppien kohdalla bakteerien lukumäärä 

kääntyy laskuun. Pelkästään bakteeria sisältävät kuopat (merkitty c:llä) jatkavat kasvuaan 

kolmannen ja neljännen tunnin kohdalle, jonka jälkeen käyrät pysyvät tasaisina. Noin 7 

tunnin kohdalla myös faageja sisältävät liuokset lähtevät samentumaan, mikä selittyy 

faageille resistenttien bakteerikantojen kehittymisellä. Kaikki faageja sisältävät kuopat 

pysyivät kirkkaina seitsemänteen tuntiin asti, mikä tarkoittaa, että käytössä olleet 

faagipitoisuudet ovat olleet riittäviä. 

 
Kuva 8. E. faecalis -kanta #5498 ja sitä infektoivat faagit 

5498.5: FMali 04 

5498.6: AntiMali2 

Faagin perässä oleva potenssi kertoo sen, kuinka monta PFU:ta (plaque forming unit) 

yhdessä kuopassa on.  
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Kuva 9. E. faecalis -kanta #6570 ja sitä infektoivat faagit 

6570.1: FG Pio Efa 03a 

6570.2: FG lnf Efa 03a 

6570.3: FG lnf Efa 03b 

6570.3: FG Pio Efa 03b 

 

6 Pohdinta 
 

Fagodent-valmisteen tuoteselosteessa kerrotaan olevan faageja A. 

actinomycetemcomitansille. Tästä syystä odotin, että rikastuksista saadut lysaatit olisivat 

ilmentäneet plakkeja maljoille. Sylki- ja varsinkin jätevedet ovat bakteeripitoisia, joten 

faagien läsnäolokin on todennäköistä. Faageja ei kuitenkaan ilmentynyt, mihin voi olla 

useita syitä. Faagien spesifisyyden vuoksi voi olla, että käyttämäni bakteerikannat eivät 

olleet sopivia isänniksi, vaikka näytteissä olisi faageja A. actinomycetemcomitansille 

ollut. Näytteissä on voinut olla myös lysogeenisia faageja, joiden ilmeneminen ei 

välttämättä ole näkynyt maljoilla. 

Tutkielmassani päädyin testaamaan vain suomalaisia jätevesiä, sillä 

potilaskannatkin on eristetty suomalaisilta potilailta. Faagien löytymisen 

todennäköisyyttä olisi voinut lisätä kasvattamalla jätevesinäytteiden määriä ja ottamalla 

jätevedet esimerkiksi hammaslääkäriklinikoiden viemäreistä. Myös tuoreemmat 
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sylkinäytteet ja Fagodent-valmiste sekä sylkinäytteet varmistetuilta A. 

actinomycetemcomitans-parodontiittipotilailta olisivat voineet lisätä todennäköisyyttä 

löytää faageja. Bakteerien muuttuessa vanhat kannat eivät vastaa enää nykyisiä, minkä 

vuoksi faagitutkimuksissa on oleellista käyttää mahdollisimman uusia ja tuoreita 

jätevesinäytteitä ja faagicocktaileja. 

Suun bakteerina oli oletettavissa A. actinomycetemcomitansin muodostavan 

biofilmiä, takertuvan astioiden ja välineiden pintoihin sekä muodostavan aggregaatteja ja 

juuri suurimmaksi ongelmaksi tukimuksessani osoittautui A. actinomycetemcomitansin 

taipumus kasvaa aggregaatteina sekä liuoksessa, että maljalla. Ominaisuuden takia 

normaaleja faagitutkimusmenetelmiä ei voitu käyttää ja jouduimme turvautumaan 

esimerkiksi pisarastestausvaiheessa vetomenetelmään. A. actinomycetemcomitans-

kantojen kasvaessa liuoksissa kertyminä, ei rikastusmenetelmästä ole voitu mitata 

bakteerien kasvua kuvaavia OD-arvoja. Faagien rikastamiseen tarvitaan sopiva määrä 

tietyssä kasvuvaiheessa olevaa bakteeria. Koska emme ole voineet olla täysin varmoja 

bakteerien kasvusta, ei faagien rikastuskaan ole ollut optimaalisinta. Kuitenkin kertymien 

määrä ja koko kasvoivat liuoksissa, joten voidaan päätellä A. actinomycetemcomitansin 

olleen metabolisesti aktiivinen rikastusvaiheessa ja siten mahdolliset lyyttiset faagitkin 

olisivat liuoksessa todennäköisesti rikastuneet edes jonkin verran.  

A. actinomycetemcomitans-kanta B06 kasvoi nopeammin ja tasaisemmin, kuin 

muut kannat. Havaintoa voi selittää se, että kanta on ollut kontaminoituneena toisella 

bakteerilla joko näytettä ottaessa pakkasesta, tai sitten kanta todella kasvaa eri tavalla, 

kuin muut. Aggregoitumista ja kiinnittymistä työvälineisiin tapahtui muiden kantojen 

tapaan, mikä juuri viittaisi kyseessä olevan A. actinomycetemcomitans. 

A. actinomycetemcomitans-kertymien syntymisen estoa ja olemassa olevien 

kertymien liuotusta voisi jatkossa resurssien salliessa yrittää esimerkiksi Tween 20-

liuoksella ja aryylirodaniinilla. Eräässä tutkimuksessa Bao (et al.) käyttettiin A. 

actinomycetemcomitansin mutanttikantoja, joiden HNS-geeni oli hiljennetty. Kyseiset 

kannat muodostivat vähemmän ja pienikokoisempia piluksia sekä vähemmän biofilmiä, 

kuin bakteerit, joissa geeni oli toiminnassa.(17)  Faagitutkimus jatkossa tällaisilla 

mutanttikannoilla voi olla varteenotettavaa. Kasvatusta voisi yrittää myös 

antibioottimaljoilla ja -liuoksissa kontaminaatioiden estämiseksi, joskin herkkyydet 

antibiooteille pitäisi selvittää bakteerille etukäteen. Mikäli A. actinomycetemcomitansin 

saisi kasvamaan liuoksessa tasaisesti, voisi mahdollisia faageja ja niiden vaikutusta A. 

actinomycetemcomitansiin tutkia lisää BioScreen -laitteistolla. Löydettyjä faageja voisi 
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yrittää myös muokata esimerkiksi säteilyttämällä UV-valolla, jolloin faagien perimään 

tulee sattumanvaraisesti mutaatioita, mikä voisi lisätä faagien infektoimiskykyä.  

A. actinomycetemcomitans aiheuttaa hankalia tulehduksia sekä suussa, että 

muualla kehossa. Resistenttien kantojen ilmaantuminen ja leviäminen lienee A. 

actinomycetemcomitansinkin osalta vain ajan kysymys, minkä vuoksi on tärkeää pohtia 

muitakin hoitoja antibioottilääkitysten ohelle. 

E. faecalis on yleinen infektioiden aiheuttaja sairaalaympäristössä ja se on 

onnistunut kehittämään resistenssin useita antibiootteja kohtaan. Linetsolidin 

käyttöönoton jälkeen resistenttejä kantoja ilmaantui vuoden sisällä ja daptomysiinin 

kohdalla vastustuskykyisten kantojen kehittymiseen kului kaksi vuotta. (16) Enterokokit 

ovat siis antibioottien suhteen sitkeitä ja mukautumiskykyisiä, minkä vuoksi uusia 

hoitomuotoja E. faecaliksen aiheuttamiin infektioiden hoitoon on siis syytä tutkia. 

Mielestäni E. faecaliksen isäntäkirjomäärityksen optimointi onnistui hyvin. 

Mittausaika oli riittävä ja faagien pitoisuudet riittivät pitämään jokaisen liuoksen 

kirkkaana useita tunteja. Kokeen voisi vielä toistaa käyttäen erilaisia konsentraatioita 

bakteeri- ja faagilaimennosten osalta sekä kasvatusliuosta voisi vaihdella. Lämpötila 

lienee järkevintä pitää 37°C jotta olosuhteet olisivat mahdollisimman lähellä ihmiskehoa. 

Kokeessa optimoidut olosuhteet on otettu rutiinikäyttöön faagihoitoryhmän 

enterokokkien faagien seulonnassa. 

Faagit eivät ole mikrobien häädössä uusi keksintö, joskin ehkä antibioottien 

yleistyttyä unohdettu sellainen. Lainsäädännölliset esteet rajoittavat yhä faagien 

lääketieteellistä käyttöä länsimaissa merkittävästi, kun taas esimerkiksi Venäjällä ja 

Georgiassa faagien kaupallinen käyttö on jo pitkällä. Antibioottiresistenttien 

bakteerikantojen leviäminen luo painetta etsiä uusia ja tehokkaita mikrobilääkkeitä, 

minkä vuoksi faageja on syytä tutkia enemmän. Myös lainsäädännön saralla tulisi faagien 

roolia lääkevalmisteina arvioida uudelleen. Antibioottien käyttöön tulisi kiinnittää 

tulevaisuudessa erityistä huomiota. Kaikkea turhaa antibioottien käyttöä tulisi välttää niin 

lääketieteen kuin maatalouden saralla ja hoitokäytäntöjen ja -suositusten tulisi olla ajan 

tasalla mikrobilääkkeiden suhteen.  Faagihoitojen rajoitteista huolimatta lienee 

todennäköistä, että bakteriofageista tulee entistä yleisempi hoitomuoto 

infektiosairauksien hoidossa tulevaisuudessa. Tutkimusta A. actinomycetemcomitansin 

faageilla on tehty toistaiseksi vähän, joten aiheen parissa riittää tutkittavaa.  
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Liitteet 
 

Liuosten ja elatusaineiden valmistus 
 

BHI-Media 
 

37.0 g BHI-jauhetta sekoitettiin 1 l milli-Q-veteen. Autoklavoitiin. 

 

BHI-agar 
 

Valmistettiin BHI-Mediaa ilman autoklavointia. 500 ml mittapulloon punnittiin 6 

g bacto-agaria, ja lisättiin joukkoon 400 ml BHI-mediaa. Autoklavoitiin. 

 

BHI-soft-agar 
 

Valmistettiin BHI-mediaa ilman autoklavointia. 100 ml mittapulloon punnittiin 

0.32 g bactoagaria ja lisättiin joukkoon 80 ml BHI-mediaa. Autoklavoitiin. 

 

SM-puskuri 
 

5.84 g NaCl ja 1.20 g kidevedetöntä MgSO4 liuotettiin 800 ml milliQ-vettä. 

Joukkoon lisättiin 50 ml 1M Tris-Cl (pH 7.5) ja 5 ml 2% gelatiinia. Lisättiin 

milliQ-vettä, kunnes kokonaistilavuus oli 1000 ml. Autoklavoitiin. 

 

BHI-maljojen valmistus 
 

Työ suoritettiin laminaarikaapissa kontaminaatioriskien minimoimiseksi. Kaappi 

desinfioitiin 80% etanolilla, jonka jälkeen kuumennettu BHI-agar kaadettiin 

tyhjille maljoille. Jähmettymisen jälkeen maljat varastoitiin muovipusseihin 

pakattuina puhdasjääkaappiin. 
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A. actinomycetemcomitans -kantojen tallennus 
 
A. actinomycetemcomitans -kannat tallennettiin laboratorioryhmän pakastimeen, sekä 

varapakastimeen seuraavin numeroin. 

 B03: #6935 

 B04: #6936 

 B06: #6937 

 B07: #6938 

 B10: #6939 

 B11: #6940 

 

Faagirikastukset 
 

Fagodent-rikastukset 
  100 μl Fagodent-liuosta (1:100 laimennos SM-puskuriin) 

  500 μl vuorokauden ajan kasvanutta A. actinomycetemcomitans-BHI-

liuosta 

  4.4 ml BHI-mediaa 

Sylkimix-rikastukset 
  500 μl Laimentamatonta sylkimix-liuosta 

  500 μl vuorokauden ajan kasvanutta A. actinomycetemcomitans-BHI-

liuosta 

  4.0 ml BHI-mediaa 

Jätevesinäyterikastukset 
  700 μl Laimentamatonta jätevesisekoitusta 

  500 μl vuorokauden ajan kasvanutta A. actinomycetemcomitans-BHI-

liuosta 

  3.8 ml BHI-mediaa 

Kiitokset 
 

Haluan lopuksi kiittää dosentti Saija Kiljusta erinomaisesta ohjauksesta tutkimuksen 

aikana. Suurkiitokset Hanna Välimaalle A. actinomycetemcomitans-kannoista. 

Erityiskiitokset ansaitsevat myös Henni Tuomala, Sheetal Patpatia, Anna Kolsi, Annette 

Asplund ja Matti Ylänne ohjauksesta ja avusta aina tarpeen vaatiessa. 
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