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rajoituksia verrattuna kaasukromatografia-massaspektrometriaan (GC-MS).  
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1. Johdanto 
 

Kaikki elolliset organismit, kuten ihmiset ja mikrobit, tuottavat haihtuvia yhdisteitä osana 

normaalia aineenvaihduntaansa.1,2 Ihmiskehossa muodostuvat haihtuvat yhdisteet, jotka ovat 

yleensä haihtuvia, orgaanisia yhdisteitä eli VOC-yhdisteitä (engl. Volatile Organic Compound), 

voivat olla seurausta myös ihmiskehossa normaalisti elävistä mikrobeista tai sairastumisesta, 

kuten mikrobitartunnasta.3 Ihmiskehosta peräisin olevia VOC-yhdisteitä voidaan havaita 

useista erilaisista näytematriiseista, kuten uloshengitysilmasta, virtsasta tai verestä, sillä 

ihmiskehossa syntyneet yhdisteet kulkeutuvat veren mukana keuhkorakkuloiden kautta 

uloshengitettävään ilmaan tai munuaisten kautta  virtsaan.2  VOC-yhdisteiden havaitsemisella 

eri näytematriiseista on suuri potentiaali diagnostisena menetelmänä, sillä VOC-analytiikkaa 

voidaan hyödyntää erilaisten sairauksien tai taudinaiheuttajien tunnistamisessa, mutta myös 

sairauksien etenemisen ja erilaisten hoitovasteiden seurannassa.3   Bakteerien tuottamia 

haihtuvia yhdisteitä voidaan tutkia joko in vivo- tai in vitro-menetelmillä eli joko suoraan 

ihmiskehossa, esimerkiksi hengitysanalyysin avulla, tai sen ulkopuolella erilaisilla in vitro-

malleilla. In vitro-menetelmillä bakteereja voidaan viljellä esimerkiksi sopivassa 

kasvatusväliaineessa4, mikä tarjoaa mahdollisuuden tutkia tietyn bakteerin tuottamia 

haihtuvia yhdisteitä ja mahdollisesti löytää tietylle bakteerille spesifisiä merkkiaineita, joita 

voidaan hyödyntää diagnostiikassa bakteerien tunnistamisessa. Tutkielman ensimmäisessä 

osassa käydään läpi VOC-analyysin mahdollisuuksia ja haasteita in vivo- ja in vitro-analytiikan 

kannalta, ja muutamia infektiotauteja ja bakteereja, joihin VOC-analytiikkaa on hyödynnetty.  

Yksi potentiaalinen VOC-analyysin sovellutusalue on suun taudinaiheuttajabakteerien eli 

patogeenien tunnistaminen. Suussa elävät bakteerit aiheuttavat esimerkiksi ientulehdusta ja 

hampaiden kiinnityskudoksia tuhoavaa parodontiittia, jotka lukeutuvat ihmisten yleisimpiin 

sairauksiin5, ja lisäksi parodontiitti ja parodontiittiin liitetyt bakteerit on yhdistetty lukuisiin 

muihin sairauksiin, joita käydään läpi tutkielman toisessa osuudessa. Toisessa osassa 

keskitytään pääosin suun patogeenien tuottamiin yhdisteisiin ja yhdisteiden mahdolliseen 

biologiseen alkuperään. Lisäksi käydään läpi sekä bakteerien että niiden tuottamien 

yhdisteiden rooliin parodontiitin syntymisessä ja etenemisessä keskittyen parodontiittiin 

yhdistettyihin bakteerilajeihin.  
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Kolmannessa osuudessa käydään läpi tarkemmin VOC-analytiikassa käytettyjä 

analyysimenetelmiä, keskittyen tarkemmin kokeellisessa osassa käytetyn näytteenotto-

menetelmän, kiinteäfaasimikrouuton (engl. Solid-phase microextraction, SPME) ja 

analyysilaitteiston, kaasukromatografia-massaspektrometrian (engl. Gas chromatography-

mass spectrometry, GC-MS) teoreettiseen taustaan. Lisäksi verrataan analyysimenetelmän 

vahvuuksia ja heikkouksia muihin VOC-analytiikassa hyödynnettyihin analyysitekniikoihin, 

joita ovat erilaiset massaspektrometriaan ja laserspektroskopiaan perustuvat tekniikat sekä 

erilaiset sensorit. Lisäksi tutustutaan muutamiin sovellutusalueisiin, joissa on hyödynnetty 

erilaisia analyysimenetelmiä keskittyen bakteeri-infektioiden tunnistamiseen tai bakteerien 

havaitsemiseen niiden muodostamien VOC-yhdisteiden perusteella.  

Tutkielman kokeellisessa osassa identifioitiin kahden parodontiittiin liitetyn gram-negatiivisen 

anaerobisen bakteerin tuottamia haihtuvia yhdisteitä in vitro. Näytteenotto suoritettiin 

kahdella eri sorbenttimateriaalin SPME-nuolella bakteeriviljelyyn käytetyn liuoksen 

yläpuolella olevasta kaasutilasta ja yhdisteiden erottamiseen ja tunnistukseen käytettiin GC-

MS:ä.  Työn tarkoitus oli tunnistaa bakteerien kyky tuottaa haihtuvia yhdisteitä 

panosviljelmässä, näytteenottolaitteiston soveltuvuus kyseisiin mittauksiin sekä mahdolliset 

erot muodostuvissa yhdisteissä verrattuna aiempaan tutkimukseen samantapaisella 

mittausjärjestelyllä, mutta erilaisella bakteeriviljelyyn käytetyllä väliaineella. Työssä käytettiin 

bakteerimittauksia varten rakennettua näytteenottolaitteistoa, joka mahdollisti SPME-GC-

MS-analyysin lisäksi myös yhdisteiden samanaikaisen reaaliaikaisen analyysin 

protonisiirtoreaktio-massaspektrometrillä (PTR-MS). SPME-GC-MS:n ensisijainen tarkoitus oli 

toimia PTR-MS-analyysin tukena yhdisteiden identifioinnissa, ja PTR-MS-laitteistoa 

hyödynnettiin yhdisteiden semi-kvantitatiiviseen analyysiin, koska laitteisto mahdollistaa 

yhdisteiden havaitsemisen reaaliaikaisesti ja tarkasti, mutta yhdisteiden tunnistamisessa se ei 

ole kovin luotettava.  
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2. Mikrobiperäiset haihtuvat yhdisteet diagnostiikassa  

 

Kaikki mikrobit, esimerkiksi bakteerit, tuottavat haihtuvia, pääosin orgaanisia yhdisteitä osana 

niiden normaalia aineenvaihduntaa.1 Nämä muodostuneet mikrobiperäiset haihtuvat 

orgaaniset yhdisteet eli MVOC-yhdisteet (engl. Microbial Volatile Organic Compounds) ovat 

pienen moolimassan yhdisteitä (< 350 g mol-1), jotka ovat haihtuvia huoneenlämpötilassa (25 

oC) ja normaalissa ilmanpaineessa (1 atm).6 Bakteerit käyttävät ravinteenaan ja hiilen 

lähteenään yleensä glukoosia ja alifaattisia aminohappoja, ja niin kutsutun primaarisen 

aineenvaihdunnan aikana bakteerien tavoite on kerätä mahdollisimman paljon energiaa ja 

syntetidoida niiden sen vaatimat, välttämättömät komponentit, kuten DNA, amino- ja 

rasvahapot.1,7 Bakteerit tuottavat MVOC-yhdisteitä myös osana sekundaarista 

aineenvaihduntaa eli primaarisen aineenvaihdunnan jälkeisten reaktioiden sivutuotteina 

silloin, kun tarvittavat entsyymit, hiili- tai typpilähteet eivät ole saatavilla.7 Sekundaarisilla 

aineenvaihduntatuotteilla voi olla rooli myös erilaisissa mikrobien välisissä 

vuorovaikutuksissa.8 Bakteerien kasvuun ja siten muodostuviin MVOC-yhdisteisiin vaikuttavat 

lukuisat tekijät, kuten ympäristön pH, saatavilla olevat ravinteet, kasvun vaihe, hapen läsnäolo 

ja lämpötila, ja on myös ajateltu, että bakteerit tuottavat yhdisteitä vasteena muiden 

bakteerien läsnäololle.1 Bakteerien tiedetään tuottavan suuri määrä erilaisia MVOC-yhdisteitä 

erilaisista yhdisteluokista, joihin lukeutuvat esimerkiksi erilaiset rikki- ja typpiyhdisteet, 

karboksyylihapot, alkoholit ja ketonit.7 Koska bakteerien MVOC-yhdisteisiin vaikuttavat 

suuresti myös bakteerilaji- ja kanta, luo tämä perustan sille, että eri bakteerilajit, ja jopa 

kannat, voidaan tunnistaa niiden tuottamien MVOC-yhdisteiden perusteella.  

Jokaisen ihmisen kehon voivat asuttaa lukuisat erilaiset kommensaaliset eli ei-patogeeniset ja 

patogeeniset bakteerilajit, ja jokainen ihmiskeho eroaa toisistaan esimerkiksi bakteerilajien 

koostumuksen- ja lukumäärän sekä jakautumisen mukaan.9 Ihmiskehon asuttavat bakteerit 

eroavat toisistaan muun muassa energian- ja happitarpeensa sekä niiden soluseinän 

koostumuksen mukaan, ja ne voidaan luokitella happitarpeensa mukaan joko anaerobisiin, 

aerobisiin tai fakultatiivisiin anaerobisiin bakteereihin, tai soluseinän koostumuksen mukaan 

gram-negatiivisiin tai gram-positiivisiin bakteereihin. Aerobiset bakteerit tarvitsevat happea 

tuottaakseen energiaa, kun taas anaerobiset eivät. Fakultatiiviset anaerobiset bakteerit voivat 

tuottaa energiaa sekä hapen läsnä ollessa tai ilman sitä, kun taas obligatiiviset anaerobit 

vaativat kasvuympäristöltään hapettomat olosuhteet, koska eivät kykene elämään hapen 
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läsnä ollessa. Bakteerien soluseinä koostuu sekä gram-negatiivisilla että gram-positiivisilla 

bakteereilla osittain peptidoglykaanista, mutta gram-negatiivisilla tämä peptidoglykaani-

kerros on ohuempi, ja niiden soluseinälle on ominaista gram-positiivisista bakteereista 

poiketen lipopolysakkaridikerros. Bakteeri-infektio saa aikaan epätasapainon ihmisen ja sen 

mikrobiomin välille, mikä johtuu kommensaalisten ja patogeenisten bakteerilajien 

epätasapainoisesta suhteesta.7,9 Bakteerit kykenevät infektoimaan lukuisia kehon osia, ja 

voivat siten aiheuttaa sairauksia esimerkiksi hengitys- ja virtsateissä, suolistossa, suussa ja 

jopa veressä. Yleisiä bakteeri-infektioita aiheuttavat muun muassa Helicobacter pylori 

(H.pylori) , joka voi aiheuttaa muun muassa mahahaavaa10 ja Escherichia coli (E.coli), joka on 

yleisin taudinaiheuttaja virtsatieinfektiossa.11 

Myös ihmiskeho tuottaa normaalien ja epänormaalien prosessien johdosta erilaisia haihtuvia 

yhdisteitä, joita voidaan havaita monista kehon nesteistä, kuten verestä, virtsasta, syljestä, 

hiestä tai ihmisen uloshengitysilmasta.2 Eripuolella ihmiskehoa syntyneet VOC-yhdisteet 

kulkevat veren mukana läpi kehon ja voivat olla havaittavissa eri näytematriiseissa, kun ne 

päätyvät esimerkiksi verestä keuhkorakkuloihin ja siten uloshengitettävään ilmaan, ihon 

kautta hikeen, munuaisten kautta virtsaan tai sylkirauhasten kautta sylkeen. Koska myös 

mikrobit tuottavat VOC-yhdisteitä osana niiden normaalia aineenvaihduntaa, ihmiskehossa 

olevat mikrobit voivat olla mahdollinen VOC-yhdisteiden lähde.7 MOC-yhdisteiden käyttö 

diagnostiikassa perustuu olettamukseen, että mikrobitartunta muuttaa ihmisen ja ihmisen 

mikrobiston välistä tasapainoa, mikä johtaa MVOC-yhdisteiden muutokseen. Nämä MVOC-

yhdisteet voivat olla bakteerien itsensä tuottamia, olla peräisin taudinaiheuttajan 

aiheuttamasta isäntävasteesta tai molemmista.12 On myös ajateltu, että ihmisen mikrobiston 

monimuotoisuus sisältäen lukemattoman määrän erilaisia biosynteesireittejä ja tarvittavia 

entsyymejä, tuottaisi myös monipuolisemman VOC-yhdisteiden kirjon verrattuna esimerkiksi 

elimistä peräisin oleviin yhdisteisiin.3 

Bakteerien aiheuttamat infektiot ovat yksi yleisimmistä kuolinsyistä maailmanlaajuisesti ja 

useiden infektioiden tapauksessa patogeenien tunnistaminen ja infektoiden varhainen 

diagnosointi on avainasemassa sairauden ennusteen kannalta.12 Mycobacterium tuberculosis 

(M.tuberculosis)-bakteerin aiheuttama keuhkotuberkuloosi tai esimerkiksi Staphylococcus 

aureus (S.aureus)- tai Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa)-bakteerin aiheuttama keuhko-

kuume lukeutuvat vakaviin hengitystieinfektioihin13,14, ja S.aureus- ja P.aeruginosa-infektiot 
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ovat myös merkittäviä taudinaiheuttajia kystistä fibroosia sairastavilla henkilöillä.15,16 Kystinen 

fibroosi on perinnöllinen sairaus, jolle on ominaista krooninen tulehdus ja toistuvat 

hengitysinfektiot, jotka johtavat ajan kuluessa keuhkojen toiminnan huononemiseen ja 

hengitysvajaukseen, ja infektion kroonistumisen estämiseksi bakteeri-infektion varhainen 

diagnoosi on avainasemassa. Hengitystie-infektioiden lisäksi esimerkiksi bakteremia, jossa 

bakteerit pääsevät esimerkiksi ihon tai limakalvojen kautta ihmisen verenkiertoon ja 

kykenevät välttämään ihmisen immuunimekanismeja, on tila, jossa nopeasti aloitettu 

antibioottihoito on välttämätöntä ennusteen kannalta.17,18  

Tällä hetkellä käytettävät tavat bakteerien tunnistamiseksi ovat paitsi aikaa vieviä, myös 

potilaille epämiellyttäviä, koska ne vaativat usein näytteiden keräämistä ja invasiivisia 

menetelmiä, jotka kajoavat ihmiskehoon.3,12 Bakteerien tunnistamiseen käytetään esimerkiksi 

erilaisia biokemiallisia testejä, bakteerien morfologisia ominaisuuksia tai rRNA-sekventointia, 

ja diagnosoinnin tueksi ja näytteiden saamiseksi voidaan tarvita esimerkiksi keuhkoputken 

tähystystä ja röntgenkuvausta. Bakteerien tunnistamiseen käytetty bakteeriviljely ja sitä 

seuraava mahdollinen antibioottiherkkyyden testaaminen voivat viedä useita päiviä19 , ja siksi 

esimerkiksi bakteremiaa hoidetaan usein laajalla kirjolla antibiootteja, jotta voidaan välttää 

aikaa vievä bakteeriviljely, mutta mikä voi vaikuttaa ennusteeseen sekä bakteerien 

muodostamaan antibioottiresistenssiin.18 Antibioottiresistenssit bakteerit ovat myös 

itsessään terveysuhka, esimerkiksi S.aureus-bakteerin metisilliiniresistentti kanta, MRSA, joka 

voi aiheuttaa keuhkokuumetta tai infektioita iholla  sekä huonontaa ennustetta kystisen 

fibroosin potilailla.20  VOC-analyysi voisi tarjota vaihtoehtoisen lähestymistavan infektio-

tautien diagnostiikassa joko korvaavaksi menetelmäksi tai käytettäväksi nykyisten 

diagnosointimenetelmien rinnalla, ja se voisi mahdollistaa varhaisemmat diagnoosit sekä 

kustannustehokkaammat ja potilasystävällisemmät ratkaisut.12   

Kun halutaan tutkia tiettyä sairautta tai patogeenia indikoivia VOC-yhdisteitä, voidaan VOC-

analytiikassa hyödyntää kahta erilaista lähestymistapaa.7,12  Koska bakteerit voivat infektoida 

lukuisia kehon osia, bakteerien läsnäolo, ja siten niiden tuottamia MVOC-yhdisteitä voidaan 

mahdollisesti havaita näistä kehonosista saatavista näytematriiseista. Tämä mahdollistaa sen, 

että tiettyä infektiota sairastavien ja terveiden ihmisten näytematriiseista havaittuja VOC-

yhdisteitä voidaan verrata keskenään, ja nämä kaksi ryhmää voi olla mahdollista erottaa 

niiden tuottamien VOC-yhdisteiden mukaan. Vaihtoehtoisesti tietyn bakteerien tuottamia 
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MVOC-yhdisteitä voidaan tutkia myös bakteeriviljelyn avulla in vitro eli bakteereja voidaan 

kasvattaa ihmiskehon ulkopuolella kliinisissä näytteissä, kuten veressä,18 virtsassa21 tai 

tunnetuissa olosuhteissa väliaineessa sopivien ravinteiden läsnä ollessa.4 Valitusta 

analyysitekniikasta riippuen, VOC-yhdisteet voidaan joko analysoida suoraan eli MVOC-

yhdisteet valitusta näytematriisista voidaan johdattaa suoraan analyysilaitteistoon (on-line-

analyysi) tai epäsuoraan, jolloin VOC-yhdisteet kerätään ensin valitulla näytteenotto-

menetelmällä ja viedään sen jälkeen analyysilaitteistoon (off-line-analyysi).22  Näytteet 

voidaan kerätä esimerkiksi inertistä materiaalista valmistettuun pussiin tai ne voidaan 

konsentroida nestemäisten näytteiden, esimerkiksi veren tai virtsan nestefaasin yläpuolella 

olevasta kaasutilasta sopivalla sorbenttimateriaalilla.3,23 Tällä hetkellä VOC-analytiikassa ei ole 

käytössä standardoituja näytteenotto- ja analyysimenetelmiä12, ja analytiikassa on käytetty 

useita erilaisia analyysitekniikoita, joihin tutustutaan tarkemmin kappaleessa 4.  

 

2.1 In vitro-menetelmät bakteerien kasvun mallinnuksessa 
 

Bakteerien tuottamia MVOC-yhdisteitä voidaan tutkia erilaisilla kokeellisilla in vitro-malleilla 

sopivassa väliaineessa erilaisten ravinteiden läsnä ollessa, joihin lukeutuvat erilaiset typpi- ja 

hiililähteet sekä vitamiinit.4,24,25 Bakteeriviljely voidaan tehdä joko suljetuissa tai avoimissa 

systeemeissä, riippuen siitä, tuodaanko ja poistetaanko järjestelmästä ravinneliuosta ja 

mahdollisesti muita substraatteja bakteerien kasvun aikana. Kokeelliset mallit voidaan jakaa 

edelleen niin kutsuttuun planktoniseen tai biofilmimalliin. Planktoninen malli tarkoittaa, että 

bakteerisolut suspendoidaan kasvatusliuokseen, kun taas biofilmimalli sisältää jonkin 

substraatin, johon bakteerit voivat kiinnittyä. Biofilmi on esimerkiksi bakteerien muodostama 

joukko, joka muodostuu, kun bakteerit tarttuvat kehossa oleviin pintoihin, kuten 

hengitysteihin tai hampaiden pintaan, lisääntyvät sekä voivat kiinnittyä muihin bakteereihin, 

jotka voivat edustaa samaa tai eri bakteerilajia. Biofilmiä mallintava systeemi on planktonista 

systeemiä realistisempi, sillä suurimman osan bakteereista tiedetään muodostavan 

biofilmejä. Mallin valinnalla, eli onko malli planktoninen vai biofilmiä mallintava, voi olla myös 

vaikutusta havaittaviin MVOC-yhdisteisiin.16 
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Yksinkertaisin tapa tutkia bakteerien tuottamia MVOC-yhdisteitä on niin kutsuttu 

panosviljelmä, millä tarkoitetaan yleensä suljettua systeemiä, missä bakteeri tai bakteerit on 

lisätty tiettyyn määrään ravinneliuosta eikä siihen lisätä ravinteita bakteerien kasvun 

aikana.24,26 Suljettuja systeemejä realistisempi malli ovat erilaiset avoimet, jatkuvan 

virtauksen laitteet eli perfuusiosysteemit. Ne sisältävät bakteereja sisältämättömän kalvon, 

minkä alapuolella tutkittavat bakteerit sijaitsevat ja jonka toiselta puolelta tuodaan sopivaa 

ravinneliuosta. Ravinneliuoksen koostumuksen ja virtausnopeuden avulla bakteerien kasvua 

voidaan kontrolloida. Erilaisten perfuusiosysteemit mahdollistavat sen, että systeemi voidaan 

pitää pitkään vakaassa tilassa ja tarvittaessa väliaineen koostumusta, pH:ta, virtausnopeutta 

ja lämpötilaa voidaan muuttaa. Sekä pH että lämpötila ovat tärkeitä parametreja VOC-

analytiikassa, koska ne vaikuttavat sekä entsyymien toimintaan että yhdisteiden 

haihtuvuuteen. Toisin kuin perfuusiosysteemeissä, panosviljelmissä ympäristötekijät kuten 

pH, solujen ja ravinteiden lukumäärät vaihtelevat, ja sen vuoksi ympäristötekijöiden 

vaikutusten arviointi muodostuneisiin MVOC-yhdisteisiin voi olla vaikeaa.24,26 Panosviljelmä 

on kuitenkin yksinkertaisuutensa vuoksi hyvä valinta silloin, kun mallinnetaan bakteerin kykyä 

tuottaa MVOC-yhdisteitä ensimmäistä kertaa eikä ole tietoa siitä, millaisia yhdisteitä bakteeri 

kykenee tuottamaan. Kun ymmärrys bakteerin tuottamista MVOC-yhdisteistä lisääntyy, 

voidaan siirtyä monimutkaisempiin in vitro-malleihin, jotka vastaavat enemmän in vivo-

tilannetta.  

Kun bakteereja kasvatetaan in vitro, järjestelmässä voidaan havaita erilaisia kasvunvaiheita, 

joita ovat viivevaihe (lag-vaihe), eksponentiaalinen kasvunvaihe (log-vaihe), stationaarivaihe 

ja bakteerien kuolema.27 Lag-vaihe tarkoittaa sitä aikaa, kun bakteerit siirretään viljelyastiaan, 

bakteerien määrä ei kasva, vaan ne sopeutuvat uuteen ympäristöönsä ja syntetisoivat 

aineenvaihduntaansa tarvittavat entsyymit. Tätä seuraa ympäristötekijöistä riippuvainen 

eksponentiaalisen kasvun vaihe, missä otollisissa olosuhteissa bakteerien määrä kasvaa 

eksponentiaalisesti, ja siirtyy stationaarivaiheeseen ympäristötekijöiden muuttuessa 

epäsuotuisaksi bakteerien kasvulle. Tämä on nähtävissä kasvukäyrän tasoittumisena, mikä 

johtuu siitä, että bakteerien kuoleminen ja solujen jakautuminen ovat tasapainossa, ja mikäli 

bakteerien kuolleisuus kasvaa solujen jakautumista suuremmaksi, bakteeriviljely siirtyy 

kasvukäyrän viimeiseen vaiheeseen, eli bakteerien kuolemaan. Edellä mainitun kasvukäyrän 

vaiheet ovat havaittavissa panosviljelmissä, missä ravinteiden määrä on rajoitettu, mutta 
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jatkuvissa järjestelmissä, missä ravinteiden saatavuus on turvattu, bakteerien kasvu on 

mahdollista pitää eksponentiaalisen kasvun vaiheessa.  

Bakteerien VOC-yhdisteiden tutkiminen eri aikapisteissä tai reaaliaikaisesti mahdollistaa VOC-

yhdisteiden pitoisuusmuutosten seuraamisen eri kasvunvaiheissa, jolloin saadaan tietoa, 

missä vaiheessa kasvua bakteeri tuottaa mahdollisesti bakteeri-spesifisten yhdisteiden 

maksimipitoisuudet, tai milloin pitoisuudet pysyvät vakaana.14 Diagnostiikan kannalta yhdiste 

tai yhdisteet, jotka tuotetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, olisivat ideaalisia, sillä 

niitä voitaisiin käyttää sairauksien varhaisempaan diagnosointiin. Lisäksi VOC-yhdisteiden 

seuraaminen reaaliaikaisesti mahdollistaa myös erilaisten ärsykkeiden, esimerkiksi erilaisten 

antibioottien, vaikutusten seuraamisen muodostuviin VOC-yhdisteisiin.28 Tutkimuksissa on 

havaittu, että antibioottien lisääminen viljelyastiaan saa aikaan nopeita vasteita VOC-

yhdisteissä, minkä johdosta voidaan tunnistaa VOC-yhdisteet, jotka ovat spesifisiä 

antibioottien vasteelle. Näiden yhdisteiden seuraaminen reaaliajassa antaa mahdollisuuden 

nopeaan lääkeherkkyystestaukseen sekä mahdollisesti tietoa tietyn antibiootin 

vaikutusmekanismista.  

Bakteeriviljelyyn käytetyllä väliaineella ja ravinteilla on suuri vaikutus muodostuneisiin MVOC-

yhdisteisiin ja bakteerit voivat tuottaa erilaisia yhdisteitä riippuen siitä, millaista 

kasvatusliuosta niiden soluviljelyyn käytetään.4 Kaupallisesti saatavilla olevat 

kasvatusväliaineet, kuten BHI (Brain heart infusion)- tai soijaliemi soveltuvat useiden 

bakteerien soluviljelyyn, ja ne sisältävät glukoosia ja aminohappoja. Koska aminohappojen 

määrä kasvatusliuoksessa ei ole standardoitu ja voi vaihdella väliaineesta riippuen, myös 

muodostuneiden VOC-yhdisteiden pitoisuudet voivat vaihdella. Siitä huolimatta nämä 

kaupallisesti saatavilla olevat ravinneliuokset ovat väliaineena tunnetumpia, kuin kliiniset 

näytteet.29,30 Kliinisissä näytteissä,  esimerkiksi veressä olevat immuunisolut voivat 

vuorovaikuttaa bakteerien kanssa ja tuottaa siten erilaisia MVOC-yhdisteitä verrattuna 

kaupallisesti saatavilla olevassa kasvatusliemessä tuotettuihin yhdisteisin. Lisäksi Ihmisiltä 

kerätyt kliiniset näytteet saattavat erota toisistaan paitsi ravinteiden ja happipitoisuuden, 

mutta myös muiden, kilpailevien bakteerien osalta. On todettu, että kun bakteeriviljelyissä 

kasvatetaan samanaikaisesti useampaa bakteeria, voi se vaikuttaa havaittaviin MVOC-

yhdisteisiin.31 
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Kuten aiemmin mainittu, bakteerien kasvuun ja siten niiden muodostamien MVOC-

yhdisteiden syntyyn vaikuttavat lukuisat eri tekijät, ja monien ympäristötekijöiden ja muiden 

bakteerien läsnäolon lisäksi myös bakteerin feno- ja genotyypillä on havaittu olevan 

vaikutusta syntyviin MVOC-yhdisteisiin.16  Fenotyypillä tarkoitetaan bakteerin havaittavissa 

olevia piirteitä ja genotyypillä geneettistä rakennetta.   Esimerkiksi fenotyypin on osoitettu 

vaikuttavan P.aeruginosa-bakteerin tuottaman  vetysyanidin (HCN) pitoisuuteen ja geno-

tyypin siihen, missä vaiheessa bakteeriviljelyä HCN tuotettiin.16 Genotyypillä on havaittu 

olevan vaikutusta myös toisen mahdollisen P.aeruginosa-bakteerin merkkiyhdisteen, 2-

aminoasetofenonin, pitoisuuteen.  Tieto siitä, että MVOC-yhdisteet voivat vaihdella saman 

bakteerin kantojen välillä on myös etu, sillä sen avulla on mahdollista erottaa esimerkiksi 

tietyille antibiooteille vastustuskykyiset kannat ei-antibioottiresistenteistä, ja on todettu, että 

antibioottiresistantti S.aureus, MRSA,  on mahdollista erottaa MVOC-yhdisteiden perusteella 

bakteerin ei-antibioottiresistentistä kannasta in vitro.32 Kuitenkin tieto siitä, että käytetty 

bakteerikanta ja kasvatusväliaine voivat vaikuttaa MVOC-yhdisteiden havaitsemiseen, 

vaikeuttaa tutkimustulosten vertaamista keskenään16,18,21 Esimerkiksi P.aeruginosa-bakteerin 

useat eri kannat tuottavat vaihtelevan määrän 2-asetofenonia standardoiduissa väliaineissa, 

mutta yhdistettä ei ole havaittu esimerkiksi veri- tai virtsanäytteissä, joissa P.aeruginosa-

bakteeria on kasvatettu. Sen sijaan veri- ja virtsanäytteissä 2-asetofenonin tuottajia olivat sekä 

E.coli että S.aureus, mistä johtuen yhden merkkiaineyhdisteen käyttäminen diagnostisissa 

tarkoituksissa voi olla haastavaa.  

 

2.2 Uloshengitysilma näytematriisina 
 

Diagnostiikan kannalta monipuolisin ja lupaavin näytematriisi on ihmisen uloshengitys, koska 

se on esimerkiksi vereen tai virtsaan verrattuna yksinkertaisempi näytematriisi, helpommin ja 

miellyttävämmin kerättävä ja se on mahdollista analysoida heti.33,34 Suurin osa MVOC-

yhdisteisiin liittyvistä tutkimuksista on kuitenkin tehty in vitro ei-kliinisistä näytematriiseista, 

ja yksi tapa käyttää näistä tutkimuksista saatuja tuloksia on etsiä vastaavia yhdisteitä 

esimerkiksi tiettyä sairautta potevan uloshengitysilmasta.12 Näin saadut tulokset eivät ole 

kuitenkaan olleet kovin yhteneviä in vivo-kokeiden kanssa, millä tarkoitetaan elävässä eliössä 

tapahtuvaa tutkimusta esimerkiksi hengitysanalyysin muodossa.35,36 Kokeellisissa malleissa 
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käytetyt olosuhteet voivat erota paljon niistä olosuhteista, joissa patogeenit elävät 

ihmiskehossa, eivätkä ne huomioi mahdollisesti muiden ihmiskehossa elävien 

kommensaalisten ja patogeenisten bakteerien tai patogeenien ja niiden läsnäolon 

aiheuttaman isäntävasteen mahdollisia vaikutuksia MVOC-yhdisteisiin.3 Toisaalta yhdisteiden, 

joiden voidaan olettaa olevan isäntävasteen aikaansaamia, voivat olla niitä, joita löydetään 

esimerkiksi tiettyä bakteeri-infektiota sairastavien ihmisten uloshengityksestä, mutta ei 

terveiltä henkilöiltä eikä in vitro.  Uloshengitettyjen VOC-yhdisteiden käyttö diagnostiikassa 

vaatii ymmärrystä havaittavien yhdisteiden alkuperästä sekä siitä, kuinka yhdiste tai yhdisteet 

liittyvät tutkittavaan sairauteen.33  

Kun VOC-yhdisteitä tutkitaan mahdollisina tiettyä sairautta indikoivina merkkiaineina, voi 

tavoitteena olla löytää joko yksittäinen haihtuva yhdiste tai monen yhdisteen muodostava, 

niin kutsuttu VOC-profiili, jonka lisäksi voidaan käyttää yhdisteiden vaihtelevia pitoisuuksia. 23  

On ajateltu, että ihannetilanteessa tiettyä sairautta indikoisi juuri yksittäinen 

merkkiaineyhdiste, ja muutamiin patogeeneihin, esimerkiksi M.tuberculosis37, 

P.aeruginosa38,39 ja H.pylori10, on yhdistetty bakteeri-spesifisiä MVOC-yhdisteitä hengitysilma-

analyysin avulla. M.tuberculosis-infektion spesifiseksi, yksittäiseksi merkkiaineyhdisteeksi on 

ehdotettu metyylinikotinaattia, jota on havaittu erittäin pienissä pitoisuuksissa tuberkuloosia 

sairastavien uloshengityksessä. Kystistä fibroosia sairastavilta henkilöiltä, joilla on ollut 

todettu P.aeruginosa-infektio, on havaittu uloshengitysilmasta sekä 2-aminoasetofenonia 

että vetysyanidia. Koska vetysyanidia tuottavat myös useat suun bakteerit,40 

hengitysanalyysissä näytteenotto on suoritettava nenän kautta kontaminaatioiden 

välttämiseksi. Myös H.pylori-bakteeri-infektiota sairastavilla on havaittu korkeampia HCN-

pitoisuuksia heidän uloshengityksessään verrattuna terveisiin verrokkeihin. Samassa 

tutkimuksessa havaittiin myös suurempia vetynitraattipitoisuuksia (H2NO3) H.pylori-bakteeri-

infektiopotilailla verrattuna terveisiin. H.pylori-bakteeri-infektion toteamiseksi on myös 

kehitetty ureahengitystesti, joka perustuu bakteerin kykyyn hajottaa urea hiilidioksidiksi (CO2) 

ja ammoniakiksi (NH3). Annos ureaa annostellaan suun kautta, ja sen sisältämä hiili (12C) on 

korvattu isotoopilla 13C tai 14C. Sen johdosta 13CO2 tai 14CO2 diffuntoituu verenkierrosta 

keuhkoihin ja on havaittavissa uloshengityksessä.41 

Yhden spesifisen merkkiaineyhdisteen sijaan on todennäköisempää, että useiden sairauksien 

toteamiseksi on käytettävä erilaisten VOC-yhdisteiden muodostavaa VOC-profiilia sekä 
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yhdisteiden vaihtelevia pitoisuuksia. Nämä yhdisteet voivat olla joko bakteeri-spesifisiä tai olla 

peräisin infektion aiheuttamasta isäntävasteesta.12 Kystistä fibroosia sairastavat on voitu 

erottaa terveistä henkilöistä 10 yhdisteen perusteella, sekä erottaa kystistä fibroosia 

sairastavat heistä, joilla on joko P.aeruginosa- tai S.aureus-infektio.15,42 Eläinkokeissa on myös 

havaittu, että hengitysanalyysin avulla on mahdollista erottaa MRSA-infektio ei-

antibioottiresistentin kannan aiheuttamasta infektiosta.20 Hengitystie-infektioissa, kuten 

tuberkuloosissa ja kystisessä fibroosissa, taudinaiheuttajien lisäksi myös niistä johtuva 

oksidatiivinen stressi on VOC-yhdisteiden lähde, jotka voidaan havaita hengityksestä.35,42,43 

Oksidatiivinen stressi on tila, jossa syntyy epätasapaino reaktiivisten happiradikaalien ja 

antioksidanttien välille niin, että happiradikaalien määrä on antioksidantteja suurempi.   

Reaktiivisia happiradikaaleja syntyy osana kehon normaalia happiaineenvaihduntaa, mutta 

myös esimerkiksi ikääntymisen, tupakoinnin tai infektioiden seurauksena ja ne voivat reagoida 

useiden ihmiskehon tärkeiden biologisten komponenttien, kuten lipidien, proteiinien tai 

DNA:n kanssa. Oksidatiivinen stressi on liitoksissa useiden sairauksien syntyyn ja etenemiseen, 

ja esimerkiksi lipidiperoksaation lopputuotteina syntyy useita erilaisia yhdisteitä, kuten 

erilaisia alkaaneja, aldehydejä tai alkoholeja.43  

Vaikka uloshengitys onkin näytematriisina muita kliinisiä näytteitä potentiaalisempi VOC-

analytiikassa, sen käyttö vaatii ymmärrystä yhdisteen fysikaalis-kemiallisesta käyttäytymisestä  

uloshengityksen aikana.23 Analysoitaessa ihmisen uloshengitysilmaa, on otettava huomioon, 

että se koostuu sekä niin kutsutusta kuolleen tilan ilmasta (engl. dead space air) ja 

alveolaarisesta ilmasta, joista alveolaarinen ilma on usein hengitysanalyysin kannalta 

tärkeämpi. Kuolleen tilan ilma sisältää sisään hengitettyä ilmaa, joka on sisään ja 

uloshengityksen aikana saavuttanut vain alueet nielusta henkitorveen asti sekä mahdollisesti 

nenän. Alveolaarinen ilma taas saavuttaa keuhkorakkulat ja osallistuu kaasujenvaihtoon, millä 

tarkoitetaan sitä, että veressä olevat VOC-yhdisteet voivat siirtyä alveolaariseen ilmaan ja 

siten pitoisuudet alveolaarisessa ilmassa voivat olla verrannollisia yhdisteiden pitoisuuksiin 

veressä, liukoisuudesta tai jakautumis-kertoimesta riippuen.23 Vesiliukoiset yhdisteet voivat 

kuitenkin vuorovaikuttaa kostean hengitysteiden limakalvon kanssa, mikä voi johtaa näiden 

yhdisteiden laimenemiseen ja havaittaviin pitoisuuksiin, jotka eivät vastaa todellisia 

pitoisuuksia veressä. Huomion arvoista on myös, että VOC-yhdisteiden alkuperä voi olla myös 

suussa ja suolistossa elävät bakteerit, ja yhdisteitä voi vapautua myös syljestä tai 
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hengitysteistä peräisin olevista aerosoleista. 23,44 Mikäli uloshengitystä analysoidaan suun 

kautta, on mahdollisuus, että uloshengitysilma kontaminoituu suusta peräisin olevista VOC-

yhdisteistä, ja siksi uloshengityksen kerääminen nenän kautta on suositeltavaa, joko yksin tai 

yhdessä suun kautta tehtävän analyysin kanssa.  

Haasteita hengitysilma-analytiikalle tuovat myös havaittavien yhdisteiden pienet 

pitoisuudet.23  Ihmisen hengitys koostuu suurimmilta osin epäorgaanisesta typestä ja hapesta, 

mutta mielenkiinnon kohteena olevat yhdisteet esiintyvät yleensä hyvin pieninä pitoisuuksina, 

joita kuvataan yleensä notaatiolla yksi miljoonasosa (ppm, 10-6), miljardisosa (ppb, 10-9) tai 

biljoonasosa (ppt, 10-12) näytteestä. Alhaiset pitoisuudet vaativat usein esikäsittelyä ja mikäli 

näytteitä ei voida analysoida reaaliaikaisesti, ne vaativat talteenottoa ja varastointia, mikä voi 

johtaa VOC-yhdisteiden häviämiseen ja tulosten vääristymiseen. Ihmisen uloshengityksestä 

on löydetty jopa yli 3000 erilaista yhdistettä ja terveiden ihmisten hengitysprofiileissa on myös 

todettu olevan eroja eri ihmisten välillä.45 Sukupuolella, kansalaisuudella, iällä ja joillakin 

ruoka-aineilla on todettu olevan vaikutusta ihmisten uloshengitysilmaan, mikä luo haasteita, 

kun luodaan kliinisiä testejä, joiden olisi sovittava kaikille henkilöille.23 Kliinisten 

hengitystestien tapauksessa on määriteltävä ne pitoisuusrajat, jotka erottavat sairaat henkilöt 

terveistä ja lisäksi olisi kyettävä tunnistamaan myös taudin eri vaiheet vähintään sillä 

tarkkuudella, mihin tämänhetkiset diagnostiset menetelmät kykenevät.23 VOC-analytiikassa 

voisi olla myös vaihtoehtoinen lähestymistapa, jossa ihminen toimii itse omana kontrollinaan 

ja analyysit voisivat perustua henkilön seurantaan ajan kuluessa. On todennäköistä, että 

tulevaisuudessa eri analyysitekniikoiden kyky havaita analyyttejä yhä pienemmissä 

pitoisuuksissa ja analyysilaitteistojen koon pieneminen johtavat parempiin tuloksiin VOC-

analytiikassa.33 

 

3. Suun patogeeniset bakteerit 
 

Ihmisen suuontelosta on löydetty yli 700 erilaista bakteerilajia46 ja tämä  kirjo sisältää lukuisia 

variaatioita bakteerien rakenteessa, aineenvaihdunnallisissa ominaisuuksissa, sekä 

vaatimuksissa kasvuympäristönsä suhteen.47,48 Suu tarjoaa erilaisia pintoja bakteereille, joihin 

ne voivat sitoutua, kuten syljellä päällystetty kielen pinta ja supragingivaalinen alue, jolla 

viitataan ikenen päällä oleva alueeseen tai subgingivaalinen alue, joka on ikenen alapuolella 
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oleva tila. Nämä alueet eroavat toisistaan saatavilla olevien ravinteiden, pH:n ja 

happipitoisuuden suhteen, ja bakteerien vaatimukset kasvuympäristönsä suhteen 

määrittävät, asuttavatko ne kielen päällysteen, supra- ja/tai subgingivaalisen alueen. Suussa 

bakteerit luovat biofilmejä esimerkiksi hampaan tai limakalvojen pinnalle, ja jokaisen yksilön 

suun mikrobiston ja hammasplakin koostumus on yksilöllinen.49 Kun suu on terve, siellä 

vallitsee tasapaino mikrobikoostumuksen ja niiden aktiivisuuden välillä sekä tasapaino 

mikrobiston sekä isännän välillä. Mikäli bakteeriplakkia ei poisteta, voi hyvänlaatuisenakin 

pidettyjen bakteerien läsnäolo muuttaa suun terveyttä. Suussa elävien bakteerien läsnäolo ja 

niiden aktiivisuus voidaan havaita pahanhajuisena hengityksenä, hampaiden reikiintymisenä 

sekä ientulehduksena, joka voi edetessään johtaa hampaan kiinnityskudoksia tuhoavaan 

parodontiittiin.50-52   

 

3.1 Rooli taudinaiheuttajina 
 

Parodontiitti on suun polymikrobinen eli usean eri bakteerin aikaansaama sairaus, joka 

vaikuttaa hampaita ympäröivään sidekudosta sisältävään parodontaalikudokseen sekä 

hampaita tukevaan alveolaariseen luuhun.52,53 Suun epiteeli yhdistyy hampaan pintaan 

liitosepiteelin avulla ja näiden välissä on ientaskunestettä. Parodontiitissa sidekudos ja 

alveolaarinen luu voivat vahingoittua, mikäli muodostunutta hammaspakkia ei saada 

poistettua, ja sen seurauksena hammas voi jopa irrota. Sekä Parodontiitille että 

ientulehdukselle on ominaista ikenien verenvuoto, mutta parodontiitissa ientaskut syvenevät, 

joita voidaan käyttää parodontiitin vakavuuden arviointiin. Ientulehdus on nimensä 

mukaisesti ikenen tulehdusreaktio, mutta siihen ei liity kiinnityskudosten tuhotumista eikä se 

johda väistämättä parodontiittiin, vaan hammasplakin poisto voi palauttaa ikenien kunnon 

ennalleen. Myös parodontiittia pystytään hoitamaan, mutta jo aiheutuneet tuhot 

sidekudoksiin ja alveolaariseen luuhun eivät palaa ennalleen. Pelkkä bakteerien läsnäolo ei 

kuitenkaan yksin selitä taudin alkamista tai etenemistä, vaan vaikuttavina tekijöinä pidetään 

esimerkiksi hyödyllisten suun bakteerien osuuden vähenemistä sekä virulenssitekijöitä, joilla 

tarkoitetaan bakteerien ominaisuuksia, joilla ne voivat suojata itseään mutta tuhota isäntää 

tai muita bakteereja. 49,54 
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Suun yli 700 bakteerilajista vain pieni osa on määritelty patogeeniseksi, ja suun 

subgingivaalisessa plakissa esiintyneet bakteerit voidaan luokitella erivärisiin komplekseihin 

perustuen niiden välisiin suhteisiin ja rooliin parodontiitissa (Kuva 1).55 Kompleksien bakteerit 

on luokiteltu varhaisiin ja myöhäiskolonnisoijiin sekä nämä yhdistävään oranssiin kompleksiin, 

sillä oranssin kompleksin bakteerit edeltävät punaisen kompleksin jäsenten esiintymistä 

mutta esiintyvät itse yleensä vasta violetin, vihreän ja keltaisen kompleksien kolonisaation 

jälkeen. Violetin, ja etenkin keltaisen ja vihreän kompleksin jäsenet ovat merkittävä osa 

tervettä suuta, kun taas punaisen ja oranssin kompleksin jäsenet on yhdistetty vahvasti 

parodontiittiin.54 Terveeseen suuhun yhdistetyt bakteerit ovat pääasiassa gram-positiivisia 

Actinomyces- ja Streptococcus-lajeja, kun taas parodontiittiin yhdistetyt bakteerilajit ovat 

gram-negatiivisia.  Punainen kompleksi, sisältäen gram-negatiiviset bakteerilajit Porphy-

romonas gingivalis (P.gingivalis), Tannerella forsythia (T.forsythia) ja Treponema denticola 

(T.denticola), ovat anaerobisia bakteereja  ja vahvasti yhteydessä ikenien verenvuotoon ja 

ientaskujen syvyyteen.54,55 Myös oranssin kompleksin jäsenten on havaittu olevan yhteydessä 

näihin tekijöihin, mutta ei niin vahvasti kuin punaisen kompleksin. Oranssin kompleksin 

jäsenistä esimerkiksi Fusobacterium nucleatum (F.nucleatum), Prevotella intermedia 

(P.intermedia) ja Prevotella nigrescens (P.nigrescens) lukeutuvat suun bakteereihin, joiden 

yhteyttä parodontiittiin pidetään vahvana tai kohtalaisena.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 1. Subgingivaaliselta alueelta löytyneet bakteerit jaettuna eri värisiin komplekseihin perustuen 

Socransky et al. tekemään luokitteluun niiden ominaisuuksien ja patogeenisuuden perusteella.55  
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Vaikka punaisen ja oranssin kompleksin jäsenet on yhdistetty vahvimmin parodontiittiin, myös 

kommensaalisilla varhaiskolonisoijilla on rooli parodontiitin alkamisessa. Kun hammas 

puhdistetaan, sen pinnalle muodostuu nopeasti proteiinipitoinen kalvo, joka sisältää erilaisia 

syljestä peräisin olevia komponentteja, kuten proteiineja ja peptidejä.56 Varhaiset kolonisoijat 

eli erilaiset Actinomyces–lajit ja Streptokokit pystyvät sitoutumaan pinta-adhesiiniensa avulla 

hampaan pinnalla oleviin reseptoreihin, syljestä peräisin oleviin komponentteihin tai suun 

epiteelisoluihin. Streptokokki-bakteereilla on kyky sitoutua myös muihin bakteereihin, kuten 

muihin varhaisiin kolonisoijiin tai myöhäiskolonisoijiin, mikä voi olla yksi vaikuttava tekijä 

sairauden alkamisessa samoin kuin suorat kiinnittymiset suun epiteeliin.57 Sen lisäksi, että 

nämä varhaiset kolonisoijat tarjoavat tarttumispintoja muille bakteereille, muut bakteerit 

voivat käyttää niiden aineenvaihdunnan tuotteita omina ravintoaineinaan.48 Varhaisilla 

kolonisoijilla on myös muita ominaisuuksia, jotka helpottavat etenkin myöhäisten 

kolonisoijien asuttumista supra- ja subgingivaaliselle alueelle. Streptokokit ja Actinomyces-

lajit ovat sakkarolyyttisiä eli ne pystyvät hajottamaan hiilihydraatteja. Sylki on ravinteiden 

pääasiallinen lähde supragingivaalisella alueella ja sen sisältämät glykoproteiinit hajotetaan 

sokereiksi ja proteiineiksi, ja nämä edelleen erilaisiksi hapoiksi ja ammoniakiksi. Tämän 

seurauksena supragingivaalisen alueen pH on lähellä neutraalia ja samalla tämä kuluttaa 

happea, mikä auttaa anaerobisten olosuhteiden muodostumisessa.  

Subgingivaalisella alueella happipitoisuus on alhainen, ja ientaskuneste sekä epiteelisolut 

toimivat ravinteina bakteereille.48 Ne sisältävät erilaisia proteiineja, peptidejä ja amino-

happoja, joita voidaan hajottaa edelleen proteolyyttisten eli proteiinien hajottamiseen 

kykenevien bakteerien toimesta. Siksi subgingivaalinen alue on otollinen monelle oranssin 

kompleksin, ja etenkin punaisen kompleksin jäsenille, koska ne kykenevät elämään 

anaerobisissa olosuhteissa sekä hajottamaan proteiineja sekä peptidejä.58 Syitä sille, miksi 

juuri oranssin ja punaisen kompleksin jäsenet on yhdistetty parodontiitin alkamiseen ja 

etenemiseen, on useita. Tulehdusreaktio syntyy, kun tasapaino isäntävasteen ja bakteerien 

välillä häiriintyy, ja reaktio tulehdukseen johtaa erilaisten puolustustekijöiden ja vasta-

aineiden, kuten neutrofiilien ja immunoglobuliinien kerääntymiseen ientaskun alueelle.  

Yhtenä tulehdusvasteen indusoijana ja edistäjänä pidetään gram-negatiivisten bakteerien 

soluseinästä löytyvää lipopolysakkaridia, joten kaikilla punaisen ja oranssin kompleksin 

jäsenillä voi olla rooli parodontiitin alkamisessa ja edistämisessä. Lisäksi monella punaisen ja 
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oranssin kompleksin jäsenillä on keinot välttää isännän puolustusmekanismeja esimerkiksi 

hajottamalla immunoglobuliinia tai suojautumalla neutrofiileiltä kapselilla, joka on osa 

joidenkin bakteerien soluseinän rakennetta.54,58 Nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan yksin 

selitä parodontiitin alkamista ja etenemistä.  

Bakteerien proteolyyttistä aktiivisuutta pidetään merkittävänä tekijänä parodontiitin 

alkamisessa sekä etenemisessä, ja etenkin punaisen kompleksin jäsenten vahva 

proteolyyttinen aktiivisuus selittää niiden roolia parodontiitin pääasiallisina patogeeneina.58,59  

Esimerkiksi P.gingivalis tuottaa laajasti erilaisia erittyviä tai ulkokalvolla sijaitsevia 

proteolyyttisiä entsyymejä, jotka pystyvät sitoutumaan muihin bakteereihin sekä 

isäntäsoluihin, tukevat bakteerin kasvua ja tuhoavat isäntäkudoksia, mikä edesauttaa 

bakteerien leviämistä syvemmälle kudoksiin. Ientaskujen syventyessä myös ientaskunesteen 

määrä kasvaa, mikä edelleen houkuttelee lisää bakteereja. Proteolyyttisten bakteerien 

aineenvaihdunta tuottaa myös aineenvaihduntatuotteita, jotka paitsi luovat subgingivaaliselle 

alueelle bakteerien kasvun kannalta välttämättömän neutraalin tai hieman emäksisen pH:n, 

mutta myös edesauttavat parodontiitin syntyä sekä etenemistä.  

Bakteerien tuottamilla, lyhytketjuisilla orgaanisilla hapoilla on vaikutusta suun epiteeliin ja 

sidekudokseen, ja niiden läsnäolo voi stimuloida tulehdusvastetta.60 Fibroplasti on solutyyppi, 

jonka rooli sidekudoksessa on auttaa sidekudosta korjaantumaan. Lyhytketjuiset rasvahapot 

voivat estää fibroplastisolujen toimintaa ja ne voivat muuttaa suun epiteelin läpäisevyyttä. 

Tämä taas johtaa ientaskunesteen lisääntymiseen ja helpottaa bakteerien tunkeutumista 

syvemmälle epiteeliin. Kollageeni on tärkeä komponentti sidekudoksessa, ja haihtuvilla 

rikkiyhdisteillä on rooli kollageenin tuhoutumisessa.61 Rikkiyhdisteet, kuten rikkivety ja 

metaanitioli, on yhdistetty parodontiitin tyypillisiin oireisiin, ikenien verenvuotoon ja 

ientaskujen syvyyteen, ja näistä metaanitiolia pidetään patogeenisempana kuin rikkivetyä.62 

Ammoniakin on todettu estävän neutrofiilien toimintaa, joiden tehtävä on tappaa 

patogeeniset bakteerit.63 

Parodontiitti ja ientulehdus pitävät todennäköisesti kärkisijaa ihmisten yleisimpinä 

sairauksina, ja   vaikeaa parodontiittia sairastaa arvioilta noin joka kymmenes ihminen.5 

Parodontiitin esiintyvyys myös kasvaa iän myötä, ja mikäli ihmisten elinajanodote kasvaa, 

myös parodontiitin esiintyvyyden voidaan olettaa kasvavan tulevaisuudessa. Suun bakteerien 

aiheuttamat vaikutukset eivät ulotu vain suuonteloon, vaan vaikutukset kohdistuvat 
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kokonaisvaltaisesti koko kehoon ylläpitämällä kehon tulehdustilaa64 , ja sekä parodontiitti että 

jopa yksittäiset parodontiittibakteerit on yhdistetty lukuisiin sairauksiin, kuten erilaisiin 

syöpiin65,66, Alzheimerin tautiin67 sekä sydän- ja verisuonisairauksiin.68 Sen lisäksi tiedetään, 

että parodontiittia sairastavilla ihmisillä on huonompi hoitovaste diabetekselle ja että 

diabetes on myös yksi riskitekijä parodontiitin synnyssä.69 Näistä syistä johtuen suun 

patogeenien läsnäolon havaitseminen on esimerkiksi MVOC-analytiikan avulla potentiaalinen 

sovellutusalue, ja muutamia tutkimuksia, jotka keskittyvät tiettyjen patogeenien tuottamiin 

MVOC-yhdisteisiin mahdollisina merkkiaineyhdisteinä in vitro, on tehty.70-74 Tutkimuksissa on 

havaittu, että tutkitut suun bakteerit on mahdollista erottaa toisistaan niiden muodostamien 

MVOC-yhdisteiden perusteella. Näitä MVOC-yhdisteitä voidaan mahdollisesti käyttää 

bakteerien tunnistamiseen in vitro tai in vivo esimerkiksi  parodontiitin havaitsemisessa joko 

standardoiduissa väliaineissa, syljessä tai hengitysanalyysin avulla.73 Eri bakteerikantojen 

tunnistaminen voisi tulevaisuudessa olla apuna esimerkiksi kohdennetussa hoidossa ja 

parodontiitin etenemisen seuraamisessa.54 Subgingivaalisella alueella elävät bakteerit ovat 

tavalla tai toisella suhteessa toisiinsa, joten jo yhden bakteerilajin havaitseminen ja siihen 

kohdistettu hoito voi mahdollisesti vaikuttaa muiden patogeenien, joko saman tai eri 

kompleksin jäsenten ilmenemiseen.55 

 

3.2 Bakteerien tuottamat haihtuvat yhdisteet ja niiden biosynteesi 

 

Kuten aiemmin mainittu, bakteerit käyttävät glukoosin lisäksi aminohappoja energian 

saamiseksi sekä tuottaakseen niiden kasvulle välttämättömiä komponentteja. Kun bakteerien 

käytettävissä on suoraketjuisia, haarautuneita, aromaattisia ja rikkiä sisältäviä aminohappoja, 

aminohappoaineenvaihdunnan tuotteina saadaan useita erilaisia haihtuvia yhdisteitä eri 

yhdisteryhmistä. Kuvassa 2 on esitetty esimerkkejä mahdollisista aminohappo-

aineenvaihdunnan tuotteista.75,76  
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Rasvahapot ovat tärkeitä komponentteja bakteereissa, sillä ne toimivat prekursoreina 

esimerkiksi erilaisille solukalvorakenteille ja lisäksi ne sisältävät paljon energiaa.76-78 

Rasvahapot esiintyvät organismeissa muun muassa rasva-asyylinkantajaproteiineina (asyyli-

ACP), asyyli-KoA-yksikköinä, varastolipideinä sekä vapaina rasvahappoina. Rasvahappo-

biosynteesissä ja päinvastaisessa rasvahappojen hapettumisessa, β-oksidaatiossa, jokainen 

välituote on mahdollinen prekursori haihtuville yhdisteille, joita ovat esimerkiksi erilaiset 

hiilivedyt, esterit, alkoholit ja ketonit (Kuva 3). Ennen rasvahappo-biosynteesisyklin alkua 

malonyyli-KoA:n muutetaan malonyyli-ACP:ksi, jonka tehtävä on estää rasvahappojen 

hajoaminen niiden kasvaessa. Rasvahappobiosynteesisykli alkaa malonyyli-ACP:n ja asetyyli-

Kuva 2. Aminohapoista muodostuvien haihtuvien yhdisteiden biosynteesireittejä.75  
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KoA:n kondensaatioreaktiolla ja päätyy useiden välivaiheiden ja reaktioiden jälkeen asyyli-

ACP-yksikköön. Asyyli-ACP pidentyy kaksi hiiliatomia yhtä sykliä kohden, ja se reagoi uudelleen 

malonyyli-KoA:n kanssa, kunnes tietty ketjun pituus saavutetaan. Rasvahapot voidaan 

hajottaa β-oksidaatioreitillä, joka kattaa samanlaiset reaktiot kuin rasvahappobiosynteesi, 

mutta käänteisessä järjestyksessä, ja jokainen sykli tuottaa yhden asetyyli-KoA-yksikön.  

Rasvahappobiosynteesissä syntetisoidut rasvahapot voivat vaihdella pituuden ja/tai 

tyydyttyneisyysasteen mukaan; Ne voivat olla lyhyt- (<6 hiiliatomia), keski- (6-12 hiiliatomia) 

tai pitkäketjuisia (>14 hiiliatomia), ja yleensä niissä on parillinen määrä hiiltä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavissa luvuissa tutustutaan suun bakteerien, etenkin punaisen ja oranssin kompleksin 

jäsenten, tuottamiin haihtuviin yhdisteisiin sekä niiden mahdollisiin biosynteesireitteihin, 

keskittyen mahdollisesti aminohappoaineenvaihdunnasta, rasvahappojen biosynteesistä sekä 

rasvahappojen hajoamisesta peräisin oleviin yhdisteisiin. Haihtuvat yhdisteet (kiehumispiste 

< 250 oC) on merkitty tekstiin lihavoituna ja kursivoituna.  

Kuva 3. Esimerkkejä rasvahappojohdannaisista, jotka syntyvät rasvahappobiosynteesistä ja rasvahappojen hajoamisesta.76-78 
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3.2.1 Alkoholit, aldehydit, esterit, orgaaniset hapot ja ketonit  
 

Aminohapot voidaan transaminoida 2-ketohapoksi, joka toimii prekursorina monelle 

yhdisteelle ja reaktiolle.75 Aldehydejä muodostuu 2-ketohapon dekarboksylaatiolla ja 

muodostuneet aldehydit voidaan joko hapettaa vastaaviksi karboksyylihapoiksi tai pelkistää 

alkoholeiksi. Haarautuneita aldehydejä, karboksyylihappoja ja alkoholeja saadaan 

haarautuneista aminohapoista, kuten valiinista, leusiinista ja isoleusiinista. Ne toimivat 

prekursoreina 2-metyylipropanaalille, 3-metyylibutanaalille ja 2-metyylibutanaalille, joista 

saadaan edelleen vastaavat alkoholit ja karboksyylihapot. Nämä tuotteet ovat yhteisiä monille 

suun bakteereille. P.gingivalis, P.intermedia ja P.nigrescens käyttävät valiinia ja leusiinia 

ravinteinaan ja tuottavat 2-metyylipropaanihappoa ja  3-metyylibutaanihappoa.79,80 

P.gingivalis ja P.nigrescens tuottavat myös leusiinista peräisin olevaa 3-metyylibutanaalia, ja 

P.gingivalis on tuottanut myös haarautuneita alkoholeja, 2-metyylipropanolia, 3-

metyylibutanolia ja 2-metyylibutanolia in vitro.  

Suora- ja lyhytketjuisia alkoholeja ja happoja saadaan suoraketjuisista aminohapoista. 

P.gingivalis ja F.nucleatum tuottavat 1-propanolia,74  jonka prekursorina toimii 

suoraketjuinen aminohappo, treoniini.81  Glutamaatti ja aspartaatti, ovat kaksoishappoja ja 

yleisiä syljen komponentteja, ja näistä aminohapoista saadaan useiden entsyymien 

katalysoimien reaktioiden kautta lyhytketjuisia orgaanisia happoja, kuten metaanihappoa, 

etaanihappoa, propaanihappoa ja butaanihappoa.82  Näitä aminohappoja, tai niiden 

dipeptidejä, hyödyntävät monet suun bakteerit. P.gingivalis, P.intermedia ja P.nigrescens  

voivat käyttää aspartyyliaspartaattia (Asp2) ja P.gingivalis ja F.nucleatum glutamyyli-

glutamaattia (Glu2) tuottaakseen orgaanisia happoja. P.gingivalis tuottaa molemmista 

dipeptideistä etaanihappoa, propaanihappoa, ja butaanihappoa sekä butaanidihappoa. 

P.nigrescens ja P.intermedia tuottavat aspartaatista ja sen dipeptidistä metaanihappoa ja 

etaanihappoa sekä butaanidihappoa ja F.nucleatum tuottaa glutamaatista ja sen dipeptidistä 

metaani-, etaani- ja butaaanihappoa sekä butaanidihappoa.82  

Aromaattiset aminohapot, fenyylialaniini ja tyrosiini, toimivat prekursoreina usealle 

haihtuvalle yhdisteelle, joita voidaan tuottaa ainakin kahdella erilaisella reitillä.76 

Fenyylipuryvaatti, jota saadaan fenyylialaniinin transaminaatiolla, toimii prekursorina sekä 

fenyyliasetaldehydille että bentsaldehydille, josta jälkimmäinen muodostuu kemiallisen 
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oksidaation kautta. Fenyyliasetaldehydi voi pelkistyä 2-fenyylietanoliksi, joka voi edelleen 

kondensoitua asetyyli-KoA:n kanssa ja tuottaa esterin, 2-fenyylietyyliasetaatin.81  

Fenyylietaanihaposta muodostuva fenyyliasetyyli-KoA voi reagoida malonyyli-KoA:n kanssa, 

jota seuraava dekarboksylaatio tuottaa fenyyliasetonin tai hapettuminen 

fenyyliglyoksylaatiksi, josta saadaan bentsyyli-KoA sopivan oksidoreduktaasin läsnäollessa.76 

Toinen mahdollisuus tuottaa bentsyyli-KoA:ta on niin kutsuttu ammoniakkilyaasi-reitti, jossa 

fenyylialaniinista tuotetaan kinnamoyyli-KoA fenyylialaniini-ammoniakki-lyaasin avulla. 

Veden additioreaktio tuottaa kinnamoyyli-KoA:sta 3-hydroksi-3-fenyyli-propionyyli-KoA:n, 

joka voidaan hajottaa bentsaldehydiksi. Muodostunut aldehydi voidaan hapettaa 

bentsoehapoksi ja KoA-ligaasin avulla tuottaa haposta bentsoyyli-KoA. Kun 2-hydroksi-3-

fenyylipropionyyli-KoA hapetetaan 3-okso-3-fenyyli-propionyyli-KoA:ksi, muodostunut 

yhdiste voidaan joko pilkkoa bentsyyli-KoA:ksi tai dekarboksyloida asetofenoniksi, mikäli se 

muutetaan ensin happomuotoon.  Näiden kahden reitin lopputuotteita, asetofenonia ja 

fenyyliasetonia ovat tuottaneet P.gingivalis ja F.nucleatum in vitro.74  

Aminohappoja vastaavia asyyli-KoA-yksiköitä  saadaan 2-ketohappo-välivaiheen kautta. 

Yksinkertaisin asyyli-KoA eli asetyyli-KoA muodostuu glykolyysin lisäksi 

aminohappoaineenvaihdunnasta peräisin olevasta pyruvaatista oksidatiivisella 

karboksylaatiolla ja toimii aloitusyksikkönä rasvahappobiosynteesissä.48,83 Lineaariset, ja 

etenkin pidempiketjuiset asyyli-KoA-yksiköt ovat peräisin rasvahappojen biosynteesistä ja 

hajoamisesta, ja voivat toimia prekursoreina esimerkiksi pitkäketjuisille alkoholeille sekä 

estereille, joita tuotetaan asetyyli-KoA:n ja alkoholin kondensaatioreaktiossa. Haaraketjuiset 

aminohapot toimivat prekursoreina haaraketjuisille asyyli-KoA-yksiköille, jotka voivat asetyyli-

KoA:n tavoin toimia rasvahappo-biosynteesin aloitusyksikköinä ja tuoda siten 

monimuotoisuutta muodostuviin yhdisteisiin.  Suun patogeeneista etenkin P.gingivalis 

tuottaa useita erilaisia suoraketjuisia estereitä,73,74  kuten etyyli-, metyyli-,  ja 

butyylibutyraattia sekä haaroittuneita estereitä, isoamyylibutyraattia, isoamyyliasetaattia 

ja etyyli isovaleraattia. Näiden esterien tuotantoon vaikuttaa vahvasti myös käytetty 

P.gingivalis-kanta. Myös esimerkiksi P.nigrescens on tuottanut joitain estereitä, kuten metyyli 

isobutyraattia ja etyyli-2-metyylibutyraattia.73 Edellä mainittuja estereitä tuotetaan joko 

asetyyli-KoA:n ja alkoholin välisessä kondensaatioreaktiossa, joka tuottaa asetaattiestereitä, 
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tai alkoholin, kuten etanolin ja esteriä vastaavan asyyli-KoA:n välisessä 

kondensaatioreaktiossa.81  

Vapaat rasvahapot, asyyli-KoA ja asyyli-ACP toimivat prekursoreina monelle erilaiselle 

reaktiolle.78 Lisäksi rasvahappobiosynteesiin ja sen lopputuotteisiin saadaan 

lisämodifikaatoita, mikäli asetyyli-KoA-aloitusyksikön tilalla on aminohappoaineen-

vaihdunnasta peräisin oleva, haarautunut asyyli-KoA-yksikkö tai malonyyli-KoA:n tilalla 

esimerkiksi metyylimalonyyli-KoA.76  Asyyli-KoA tai asyyli-ACP voidaan pelkistää aldehydiksi, 

josta voidaan edelleen tuottaa yhtä hiiliatomia lyhyempiä alkaaneja tai alkeeneja.84 Suun 

patogeeneista esimerkiksi F.nucleatum on havaittu tuottavan erilaisia mono- tai dimetyloituja 

alkaaneja tai alkeeneja, kuten 3-metyyliheksaania ja 2-metyylipenteeniä.74 Aldehydit ovat 

myös vapaiden rasvahappojen pelkistymisen tuotteita ja toimia myös prekursoreina 

alkoholeille.78  Asetyyli-KoA- tai asyyli-ACP-yksiköstä muodostunut 3-ketohappo voidaan 

dekarboksyloida, jolloin saadaan metyyliketoneita77,78 ja metyyliketonit voidaan mahdollisesti 

myös pelkistää edelleen sekundaarisiksi alkoholeiksi.76 Suun bakteerit tuottavat keskenään 

erilaisia sekä suoraketjuisia että haaroittuneita ketoneja, joiden alkuperä voi olla 

rasvahappoaineenvaihdunnassa. F.nucleatum tuottaa 2-nonanonia, P.gingivalis 3-

pentanonia ja 6-metyyli-2-heptanonia74 ja T.forsythia 3-metyyli-2-butanonia sekä 3-metyyli-

2-pentanonia in vitro.73   

 

3.2.2 Rikkiä sisältävät yhdisteet 
 

Monet suun bakteerit hyödyntävät rikkipitoisia aminohappoja, kuten  metioniinia ja kysteiiniä, 

ja tuottavat haihtuvia rikkiyhdisteitä, kuten rikkivetyä (H2S) ja metaanitiolia (CH3SH), joiden 

roolia parodontiitissa on käsitelty aiemmin tässä tutkielmassa.85 Rikkivetyä muodostuu 

useiden entsyymikatalysoitujen reaktioiden sivutuotteena kysteiini- ja homokysteiini-

aminohapoista.86,87 Homokysteiini voidaan hajottaa 2-ketobutyraatiksi, ammoniakiksi ja 

rikkivedyksi ja kysteiini pyruvaatiksi, ammoniakiksi ja rikkivedyksi. Sekä P.gingivalis että 

F.nucleatum tuottavat suuren määrän rikkivetyä molemmista reaktioista, ja P.gingivalis-

bakteerin kohdalla tuotetun rikkivedyn määrä myös vaihtelee eri kantojen välillä.72  

P.nigrescens tuottaa rikkivetyä pääosin kysteiinistä ja P.intermedia homokysteiinistä.87 

F.nucleatum tuottaa rikkivetyä myös kahden muun reaktion sivutuotteena, joita ovat kahden 
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kysteiinimolekyylin kondensaatioreaktio lantioniini-aminohapoksi ja kysteiinin eliminaatio-

reaktio seriini-aminohapoksi. Kaikki F.nucleatum-kannat eivät kykene itse tuottamaan 

kysteiiniä, vaan se on joko saatava ulkoisesta lähteestä tai tuotettava metioniinista.88 

F.nucleatum voi myös tuottaa metioniinia entsymaattisilla reaktioilla kysteiiinistä 

homokysteiinin kautta.  

Metioniinista voidaan tuottaa metaanitiolia ja 3-(metyylitioli)propanaalia (metionaali), joista 

metaanitioli toimii prekursorina muille rikkipitoisille yhdisteille.75 Metioniini voidaan muiden 

aminohappojen tapaan transaminoida vastaavaksi 2-ketohapoksi, 4-metyylitioli-2-

ketobutyraatiksi. Dekarboksylaatio metinaaliksi, ja sen mahdollinen hapettuminen tai 

pelkistyminen tuottaa vastaavan karboksyylihapon tai alkoholin. Metaanitiolia voidaan 

tuottaa metioniinista myös entsymaattisella reaktiolla, joka tuottaa metaanitiolin lisäksi 

ammoniakkia ja 2-ketobutyraattia. Tämän reitin jakavat suun bakteereista ainakin 

P.gingivalis, T.denticola ja F.nucleatum88-90, ja muita metaanitiolin tuottajia ovat myös 

P.intermedia, P.nigrescens ja T.forsythia.72 Metaanitioleista saadaan erilaisia metyloituja 

rikkiyhdisteitä, kuten dimetyylisulfidia, dimetyylidisulfidia tai dimetyylitrisulfidia76 , jotka 

ovat yhteisiä monille suun patogeeneille.72-74 Dimetyylisulfidia tuottavat ainakin P.gingivalis, 

P.intermedia, P.nigrescens ja F.nucleatum, ja dimetyylidisulfidia ja dimetyylitrisulfidia 

P.gingivalis ja P.nigrescens. Yhden P.gingivalis-kannan on havaittu myös tuottavan 

dimetyylitetrasulfidia in vitro.73 Metaanitiolit toimivat prekursoreina myös rikkipitoisille 

estereille, S-metyylitioliestereille,  joita saadaan metaanitiolin ja erilaisten asyyli-KoA-

yksiköiden välisessä joko spontaanissa tai entsyymikatalysoiduissa reaktioissa.91 Erilaisia S-

metyylitioliestereitä on havaittu tuottavan muutamat suun patogeenit, kuten P.gingivalis, 

P.nigrescens ja F.nucleatum.73,74  S-metyylitiolibutyraatin tuotanto on yhteistä kaikille 

kolmelle bakteereille, ja kahta muuta suoraketjuista esteriä, S-metyylitiolipropionaattia ja S-

metyyliheksanoaattia tuottavat P.gingivalis ja F.nucleatum. S-metyylitioli-isovaleraatti on 

haarautunut S-metyylitioliesteri, ja sitä ovat tuottaneet jotkut P.gingivalis-kannat ja 

P.nigrescens.  
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3.2.3 Typpeä sisältävät yhdisteet 

 

Epäorgaaninen typpiyhdiste, ammoniakki, on hyvin yleinen aminohappoaineenvaihdunnan 

sivutuote, ja sitä pidetään tärkeänä yhdisteenä suussa, sillä se kykenee stabiloimaan suun 

pH:ta.92,93 Toisaalta tämä suosii suun hyvänlaatuisten bakteerien esiintymistä, mutta luo 

otolliset olosuhteet monelle patogeeniselle bakteerille, esimerkkinä P.gingivalis, joka elää 

parhaiten neutraalissa tai hieman emäksisisä olosuhteissa.  Suussa ammoniakin tuottoon on 

ajateltu olevan kaksi pääreittiä, ureolyysi ja arginolyysi, joiden prekursoreina toimivat urea ja 

arginiini-aminohappo. Ureolyysiä ja arginolyysiä on pidetty etenkin varhaiskolonisoijien, 

Streptokokkien ja Actinomyces-bakteerien keinona tuottaa ammoniakkia sekä energiaa, 

mutta arginiinia käyttävät energianlähteenään myös P.gingivalis sekä T.denticola.94,95 Toinen 

bakteerien tuottama epäorgaaninen typpiyhdiste on vetysyanidi. Se on glysiini-aminohapon 

oksidatiivisen dekarboksylaation tuote hiilidioksidin ohella, ja suun bakteereista ainakin 

P.gingivalis, P.intermedia ja F.nucleatum kykenevät tuottamaan vetysyanidia pieniä määriä in 

vitro.70 On myös havaittu, että joidenkin P.gingivalis-kantojen kohdalla HCN:n tuotanto olisi 

yhteydessä bakteerin aineenvaihdunnalliseen aktiivisuuteen, jota indikoi korrelaatio HCN:n ja 

hiilidioksidin pitoisuuden välillä.   

Suun bakteerit tuottavat myös aromaattisia, heterosyklisiä typpiyhdisteitä, joihin lukeutuvat 

esimerkiksi indoli sekä erilaiset pyratsiinit.73,74  Indolia tuottavat useat bakteerit, suun 

patogeeneista P.gingivalis, P.intermedia, P.nigrescens, T.forsythia ja F.nucleatum.  Indolia 

pidetään yleisesti solunsisäisenä signalointimolekyylinä, jonka tehtävä on auttaa bakteeria 

sopeutumaan ympäristöönsä esimerkiksi kontrolloimalla biofilmin muodostumista tai 

lääkeresistenssiä.96 Koska T.forsythian on havaittu tuottavan indolia vähemmän in vitro kuin 

esimerkiksi P.gingivalis tai P.nigrescens, ja on arveltu, että se indikoisi bakteerin erilaista 

biofilmin muodostusmekanismia.72 Indolia muodostuu tryptofaani-aminohaposta trypto-

fanaasi-entsyymin avulla, jolloin tuotteena saadaan lisäksi ammoniakkia ja puryvaattia. Toinen 

vaihtoehto on muuntaa tryptofaani 3-metyyli-indoliksi, eli skatoliksi indoliasetaatti-

välituotteen kautta, minkä dekarboksylaatio johtaa skatolin muodostumiseen.97 

Pyratsiinit ovat myös yleisiä bakteerien tuottamia typpipitoisia yhdisteitä, ja ne voidaan 

jaotella kolmeen ryhmään.98,99 Ensimmäinen ryhmä sisältää pyratsiinit, jotka sisältävät neljä 

alkyyliryhmää, pääsääntöisesti metyyli- tai etyyliryhmiä, kun taas pidemmät alkyyliryhmät 
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ovat harvinaisempia. Tetrametyylipyratsiini on yksinkertaisin esimerkki tässä pyratsiinien 

ryhmässä, ja sen prekursorina toimii 3-hydroksi-2-butanoni (asetoiini), joka voidaan hapettaa 

butaanidioniksi ja deaminoida 3-aminobutanoniksi. Kahden 3-aminobutanonin konden-

saatioreaktio johtaa tetrametyylihydropyratsiiniksi, joka hapettuu spontaanisti 

tetrametyylipyratsiiniksi.  Toinen pyratsiinien luokka sisältää pyratsiineja, jotka sisältävät 2 

haaroitunutta sivuketjua, esimerkiksi 2,5- tai 2,6-isopropyylipyratsiini, joiden alkuperä on 

aminohapot valiini, leusiini ja isoleusiini. Aminohaposta pelkistetään reaktiivinen 2-

aminoaldehydi, joka dimeroituu kahdella kondensaatioreaktiolla dihydropyratsiiniksi, joka 

edelleen hapetetaan kohdepyratsiiniksi. Metoksipyratsiinit ovat kolmas pyratsiinien ryhmä, 

jotka sisältävät yleensä yhden tai kaksi alkyyliryhmää. Esimerkiksi 2-metoksi-3-

alkyylipyratsiinien prekursoreiksi on ehdotettu valiinin amidimuodon ja glyoksaalin 

kondensaatioreaktiota, jota seuraa O-metylaatioreaktio.  Pyratsiinien biosynteesiä ei 

ymmärretä täysin, mutta on arveltu, että se olisi bakteerien tapa päästä eroon pyratsiini-

biosynteesin lähtöaineista, asetoiinista ja aminoaldehydistä, jotka ovat myrkyllisiä 

bakteereille. Suun bakteerit, P.gingivalis ja F.nucleatum, ovat tuottaneet 3-etyyli-2,5-

dimetyylipyratsiinia ja P.gingivalis 2-metyyli-5-propyylipyratsiinia in vitro, mutta 

metoksipyratsiinien tuottamista ei ole havaittu suun patogeenien keskuudessa.74   

 

4. Haihtuvien yhdisteiden mittausmenetelmät 

 

Tämä luku on johdanto haihtuvien yhdisteiden analytiikassa käytettyihin mittausmenetelmiin 

keskittyen tarkemmin kaasukromatografian, massaspektrometrian ja kiinteäfaasi-mikrouuton 

teoreettiseen taustaan.  

 

 

4.1 Kaasukromatografia 
 

Kaasukromatografia (engl. Gas chromatography, GC) on erotustekniikka, jota voidaan käyttää 

sellaisten yhdisteiden analysointiin, jotka ovat haihtuvia sekä kestävät korkeita lämpötiloja 

hajoamatta.100 Nimensä mukaisesti liikkuvana faasina on kaasu ja stationäärifaasina voidaan 
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käyttää joko kiinteää ainetta tai nestettä. GC-laitteisto on suhteellisen yksinkertainen, 

sisältäen kantajakaasusäiliön, injektorin, uunin, uunissa sijaitsevan kolonnin sekä detektorin. 

Kantajakaasuna toimii inertti kaasu, yleisimmin helium. Kaasukromatografisessa erotus-

prosessissa analyytti liikkuu kaasuvirtauksen vaikutuksesta. Analyytit myös liikkuvat ja 

diffundoituvat nestemäisessä stationäärifaasissa, josta ne uudelleen siirtyvät kaasufaasiin. 

Erotusprosessiin vaikuttavat tutkittavan analyytin ja stationäärifaasin ominaisuudet sekä 

näiden kahden väliset vuorovaikutukset ja kontaktien määrä. Aikaan, jonka analyytti viettää 

stationäärifaasissa, määräytyy analyytin koon ja diffuusio-ominaisuuksien, analyytin ja faasin 

kemiallisten ominaisuuksien, faasin paksuuden sekä lämpötilan mukaan. Analyytin 

siirtymiseen stationäärifaasista takaisin kaasufaasiin, riippuu analyytti-stationäärifaasi-

vuorovaikutuksista, analyyttien diffuusio-ominaisuuksista, haihtuvuudesta ja kineettisestä 

energiasta sekä siten lämpötilasta. Kaasuseoksissa olevien analyyttien fysikaalis-kemiallisista 

ominaisuuksista johtuen ne jakautuvat eri tavoin faasien välillä ja kulkevat eri nopeudella 

detektorille. Retentioaika on se aika, mikä analyytiltä kestää kulkea laitteiston läpi, 

injektoinnista detektorille.100   

Tyypillisesti käytetty kolonni on yleensä noin 10-30 metrin pituinen, sisähalkaisijaltaan noin 

0,1-0,3 mm ja valitun stationäärifaasin paksuus on yleensä noin 0,02-1 µm.100 Analyyttisen 

kolonnin lisäksi on usein suositeltavaa käyttää faasitonta esikolonnia, mikä suojaa varsinaista 

kolonnia kontaminaatioilta. Käytetyn kolonnin mitat vaikuttavat analyysin kestoon, 

erotustehokkuuteen ja resoluution Esimerkiksi kolonnin pituus on suoraan verrannollinen 

sekä analyysiaikaan että resoluutioon ja  kolonnin sisähalkaisija vaikuttaa kolonnin 

erotustehokkuuteen. Siten parempi erotustehokkuus saadaan suosimalla sisähalkaisijaltaan 

pienempiä kolonneja. Stationäärifaasifilmin paksuuden valintaan vaikuttaa yhdisteiden 

haihtuvuus, ja paksuus vaikuttaa kolonnin näytekapasiteettiin, analyyttien pidättymiseen ja 

erotustehokkuuteen. Ohuemmat stationäärifaasit soveltuvat huonosti haihtuville yhdisteille 

ja niiden avulla voidaan säästää analyysiaikaa, koska analyytit pidättyvät stationäärifaasiin 

vähemmän. Paksummat faasit soveltuvat paremmin haihtuvimmille analyyteille ja 

mahdollistavat suuremmat näytemäärät.100  

Kaasukromatografiassa voidaan käyttää pakattuja tai erilaisia avoputkikolonneja eli kolonni 

voi olla pakattu sopivalla kiinteällä materiaalilla tai kolonnin sisäseinä voi olla päällystetty 

sopivalla nestemäisellä tai kiinteällä stationäärifaasilla.100 Käytetyltä stationäärifaasilta 
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vaaditaan homogeenisuutta sekä kemiallista ja termistä stabiilisuutta ja käytetyt faasit ovat 

viskooseja polymeerejä. Kaupallisesti saatavilla olevien stationäärifaasien ominaisuudet 

eroavat niiden käyttölämpötilan, koostumuksen ja poolisuuden suhteen, ja stationäärifaasin 

valinta riippuu analyyteistä. Pääsääntönä on, että poolittomille analyyteille valitaan pooliton 

stationäärifaasi. Poolittomat polysiloksaanifaasit, esimerkiksi dimetyyli-polysiloksaani, ovat 

yleisesti käytettyjä faaseja GC-analyyseissä, ja faaseja ja niiden poolisuutta voidaan modifoida 

korvaamalla osa siloksaanin metyyliryhmistä jollain funktionaalisella ryhmällä, kuten fenyylillä 

tai syanopropyylillä. Kun stationäärifaasin koostumus muuttuu, muuttuvat myös mahdolliset 

vuorovaikutukset faasin ja analyyttien välillä. Esimerkiksi edellä mainitut modifikaatiot voivat 

lisätä analyyttien ja faasin välisiä dipoli-dipoli-vuorovaikutuksia ja lisätä faasin kykyä 

muodostaa vetysidoksia analyyttien kanssa. Fenyyliä tai syanopropyyliä sisältävät faasit, joissa 

kyseisiä ryhmiä esiintyy paljon, voivat muuttaa poolisuuttaan käytetyn lämpötilan mukaan. 

Toinen yleisesti käytetty stationäärifaasimateriaali on poolinen polyetyleeniglykoli, jota 

käytetään esimerkiksi erilaisten happojen, esterien ja alkoholien erottamiseen.100  

Kaasukromatografiassa näytteet voidaan joko injektoida suoraan kolonniin (engl. on-column 

injection) tai käyttää höyrystäviä injektiointimenetelmiä, kuten jakoinjektio (engl. split 

injection) tai suora höyrystävä injektio (engl. splitless injektion), joissa näyte ensin 

höyrystetään injektorissa ja viedään kolonniin sen jälkeen.100 Suoraan kolonniin injektiossa 

näytteet ohjataan suoraan kolonnin sisälle ja näyte höyrystyy kantajakaasuvirtauksen 

mukana. GC-laitteiston injektori koostuu jakoventtiilistä ja höyrystymiskammiosta, joka on 

yleensä lasi- tai kvartsiputki.  Jakoinjektiossa jakoventtiili on auki injektoinnin ajan ja iso osa 

näytteestä poistuu jakoventtiilin kautta pois. Kun osa näytteestä on kulkeutunut 

kantajakaasun mukana kolonniin, jakoventtiili suljetaan. Jakosuhteen (split ratio) avulla 

voidaan määrittää suhde virtaukselle ulos jakoventtiilistä ja virtaus kolonniin. Suorassa 

höyrystävässä injektoinnissa jakoventtiili on kiinni injektoinnin aikana ja avataan vasta, kun 

injektointi on päättynyt, jolloin suurin osa näytteestä saadaan kulkeutumaan kolonniin. 

Kaasukromatografiassa injektointiin käytetään usein injektointiruiskua, mutta 

kiinteäfaasimikrouutto (engl. Solid phase microextraction, SPME) tarjoaa vaihtoehtoisen 

tavan näytteiden syöttämiseksi analyysilaitteistoon.101 Toisin kuin injektioruisku, SPME 

mahdollistaa myös näytteiden konsentroinnin eikä sen käyttö vaadi liuottimien käyttöä. 

SPME:n teoriasta kerrotaan tarkemmin luvussa 4.3.  
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Kaasukromatografiassa käytetään lukuisia erilaisia detektoreita, jotka voivat olla selektiivisiä, 

spesifisiä tai yleisdetektoreita.100 Yleisimmin käytetyt detektorit ovat liekki-ionisaatio- ja 

elektroninsieppausdetektori. Liekki-ionisaatiodetektori soveltuu yhdisteille, jotka palavat tai 

ionisoituvat detektorin ilma-vety-liekissä, joita ovat melkein kaikki orgaaniset yhdisteet, pois 

lukien muun muassa hiilidioksidi, jonka suuri määrä voi tukahduttaa liekin. 

Elektroninsieppausdetektori sisältää radioaktiivisen, beetahiukkasia emittoivan lähteen, jotka 

törmätessään apu- ja kantajakaasun molekyylien kanssa muodostavat elektroneja, radikaaleja 

ja positiivisia ioneja. Kun analyytti reagoi elektronien kanssa, syntyy negatiivisia ioneja, jotka 

liikkuvat hitaammin, kuin elektronit. Sen johdosta sähkövirta pienenee, mikä on 

verrannollinen niiden analyyttien määrään, jotka kykenevät sieppaamaan elektroneja, ja 

detektori onkin selektiivinen elektronegatiivisille, esimerkiksi halogeeneja sisältäville 

yhdisteille.  Muita selektiivisiä detektoreita ovat esimerkiksi typpi- ja fosforiyhdisteille 

selektiivinen typpifosforidetektori, halogeeneja, typpeä ja rikkiä sisältäville yhdisteille 

soveltuva elektrolyytin johtokykydetektori tai UV-valolla ionisoituvien yhdisteiden 

havainnointiin soveltuva fotoionisaatiodetektori. Lisäksi detektoreina voidaan käyttää myös 

yleisdetektoreita, kuten lämmönjohtokykydetektoria tai massaspektrometria, joista 

massaspektrometria käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa.100  

 

4.2 Massaspektrometria 
 

Massaspektrometriaa (engl. Mass spectrometry, MS) sovelletaan yhdisteiden identifiointiin ja 

kvantitatiiviseen analytiikkaan. MS perustuu yhdisteiden ionisointiin, ionien erottamiseen ja 

havainnointiin niiden massa-varaussuhteen (m/z) perusteella.100 Syntynyt massaspektri 

muodostuu detektorin havaitsemista ionien määristä, ja siten syntyvien ionien määrän 

perusteella voidaan päätellä yhdisteen määrä tutkittavassa näytteessä.  Yleensä massaspektri 

esitetään niin sanotusti normitettuna eli ioni, jota esiintyy eniten spektrissä, saa lukuarvon 

100 (peruspiikki) ja kaikki muut ionit saavat peruspiikkiin verrattuna suhteellisen intensiteetin. 

Myös yhdisteiden identifiointi onnistuu massaspektrin perusteella, koska analyyttien 

fragmentaatio on tunnusomainen kullekin analyytille tietyissä olosuhteissa MS-menetelmästä 

riippuen. Massaspektrometriseen analyysiin sisältyy näytteensyöttö, ionisointi, 

ionisoituneiden molekyylien erotus massa-analysaattorilla sekä ionien havainnointi sopivan 
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detektorin, yleensä elektroni- tai valomonistinputkien avulla. MS-laitteisto toimii vakuumissa, 

koska sillä minimoidaan analyyttien ja ilmamolekyylien yhteentörmäykset. Näytteet on 

mahdollista syöttää suoraan MS:in, mutta yleensä massaspektrometri on liitetty johonkin 

erotusmenetelmään, kuten kaasu- tai nestekromatografiin, mikä myös lisää yhdisteiden 

identifioinnin luotettavuutta. Kaasukromatografiin MS liitetään usein suoraliitännän avulla.100  

Yhdisteiden ionisointiin on olemassa useita ionisaatiotekniikoita, joista yleisimmät GC-MS-

yhdistelmätekniikassa ovat elektronipommitusionisaatio (EI) ja kemiallinen ionisaatio (CI). EI-

ionisaatio menetelmä perustuu näytekaasun ionisaatioon elektroneilla, joita muodostetaan 

elektroneja emittoivan hehkulangan avulla.100 Ionisaatioprosessi tapahtuu vakuumissa 

ionisaatiokammiossa, missä sijaitsee kaksi positiivisesti varattua ohjausrakoa, joiden tehtävä 

on kiihdyttää muodostuneita elektroneja, joista suurin osa törmää näytemolekyyleihin ja saa 

ne virittymään. Kun osa virittyneistä molekyyleistä luovuttaa elektroninsa pois, muodostuu 

niistä positiivisesti varautuneita molekyyli-ioneja, M+. EI-ionisaatio johtaa yleensä myös 

lukuisiin fragmentti-ioneihin, mikä voi vaikeuttaa analyyttien moolimassan määrittämistä, ja 

lisäksi EI-ionisaatio ei sovellu kovin suurten yhdisteiden analysointiin (MW > 1000).100  

Kemiallinen ionisaatio käyttää hyödyksi reagenssikaasua, jonka valinta riippuu 

kohdeanalyyteistä, tyypillisesti käytetyt reagenssikaasut ovat metaani, isobutaani tai 

ammoniakki.100 Valitun reagenssikaasun valinnalla on suuri vaikutus fragmentoitumiseen ja 

ionisaation selektiivisyyteen, ja kemiallinen ionisaatio on elektronipommitusionisaatioon 

verrattuna ”pehmeämpi” eli fragmentoituminen on vähäisempää, ja siten yhdisteen 

moolimassan määrittäminen on vaivattomampaa. Kemiallinen ionisaatio mahdollistaa myös 

negatiivisen ionisaation, koska sekä positiivisten että negatiivisten ionien muodostuminen on 

mahdollista. Kemiallinen ionisaatio vaatii, että valittu reagenssikaasu ionisoidaan ensin 

elektronipommituksen avulla, mikä johtaa lopulta reagenssi-ioniplasmaan, joka ionisoi 

analyyttimolekyylit. Reagenssi-ionit R+ tai RH+ voivat reagoida analyyttimolekyylien (M) kanssa 

erilaisilla reaktioilla, kuten protonin siirrolla, hybridin abstraktiolla, varauksen vaihdolla tai 

adduktin muodostuksella (Yhtälöt 1-4).100  

 

RH+ + M → R + MH+   (1) 

R+ + MH → RH +  M+     (2) 
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R+· + M → R +  M+·    (3) 

R+ + M → [MH]+    (4)  

 

Negatiivisessa kemiallisessa ionisaatiossa tapahtuu erilaisia reaktioita, joita voivat olla 

ioniparin muodostus, dissosiatiivinen tai assosiatiivinen elektroninsieppaus. Tämä johtuu siitä, 

että reagenssikaasun protoniaffiniteetti valitaan suuremmaksi, kuin analyyttimolekyylien, ja 

elektronipommitus saa elektronien energian pienenemään niiden törmätessä 

reagenssikaasuun.  

Ionisaation jälkeen on tarpeen erotella ionit ja tähän tarkoitukseen on käytettävissä lukuisia 

erilaisia massa-analysaattoreita.100 Kvardupoli-analysaattori hyödyntää tasavirta- ja 

radiotaajuista vaihtojännitettä ionien erottamiseen. Laitteistossa on neljä samansuuntaista 

metallista sauvaa, joiden väliin ionit ohjataan. Sauvoihin kytketään tasavirtajännite niin, että 

vastakkaisissa sauvoissa on samanmerkkinen, positiivinen tai negatiivinen, jännite. Ionit 

kulkevat sauvojen välissä muuttumattomalla nopeudella, mutta sauvoihin kytketty 

radiotaajuinen jännite saa ionit värähtelemään. Muuttamalla radiotaajuisen vaihtojännitteen 

taajuutta ja amplitudia sekä tasavirtajännitteen suuruutta, voidaan valita haluttu m/z, joka 

halutaan ulos kvardupolista. Ioniloukku on kvardupolin kaltainen analysaattori, sillä se 

hyödyntää myös radiotaajuus- ja tasavirtajännitteitä ionien erotukseen. Ioniloukku koostuu 

pääty- ja rengaselektrodeista, joista päätyelektrodeihin on kytketty tasavirtajännite ja 

rengaselektrodeihin radiotaajuusjännite. Taajuuden ollessa vakio, vaihtojännitteen 

amplitudia muuttamalla voidaan vaikuttaa siihen, mitkä ionit pysyvät stabiilisti loukun sisällä, 

ja muuttamalla jännitettä, ionit saadaan yksi kerrallaan detektorille. Ioniloukussa ionisointi on 

mahdollista tehdä loukun sisä- tai ulkopuolella. Kvardupolilla on suhteellisen korkea herkkyys 

sekä dynaaminen alue, mutta sen resoluutio ja m/z-alue ovat huonommat, kuin muilla 

analysaattoreilla.102  

Lentoaikamassaspektrometri (TOF-MS) eroaa aiemmin esitetyistä analysaattoreista siinä, että 

se ei erottele ioneja niiden energian, vaan niiden nopeuden perusteella. TOF-MS:ssä ensin 

ionit kiihdytetään niin, että niillä on sama liike-energia ja ne ohjataan lentoaikaputkeen.100 

Putkessa ionit lentävät vapaasti, ja koska ioneilla on erilainen massa, niiden lentonopeudet 

myös eroavat toisistaan. Lentoputken päässä on detektori, johon eri massaiset ionit saapuvat 
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eri aikaan, sillä lentonopeus on verrannollinen massan (m/z) neliöjuureen. Ensin detektorin 

saavuttavat kevyemmät ionit ja viimeisenä raskaammat ionit. TOF-analysaattorissa voidaan 

käyttää myös sähköstaattista peiliä, mikä lisää lentopituutta ja parantaa laitteiston 

resoluutiota huomattavasti. Kun ionit lentävät lentoputken alkupäästä heijastimeen, 

nopeammat ionit ajautuvat syvemmälle heijastimen sisään, kääntyvät ja saapuvat detektorille 

hitaampien ionien jälkeen. TOF-analysaattori sähköstaattisen peilin kanssa tarjoaa korkean 

resoluution, massatarkkuuden, herkkyyden, ja se on tässä luvussa käsitellyistä analysaat-

toreista nopein ja sen m/z-alue on laajin.102  

Muita analysaattoreita ovat esimerkiksi magneetti- ja/tai sähkökenttää hyödyntävät 

sektorilaitteet, Fourier-muunnos ionisyklotroniresonanssi-analysaattori (FTICR) ja 

Orbitrap.100,102  Sektorilaitteissa käytetään yleensä sekä sähkö- että magneettikenttää, ja 

ionien erotus tehdään sähkökentässä niiden liike-energian ja magneettikentässä niiden 

liikemäärän perusteella. Orbitrap ja FTICR hyödyntävät molemmat Fourier-muunnosta 

massaspektrin saamiseksi eivätkä vaadi varsinaista detektoria. Orbitrap käyttää sähkökenttää 

ja ionien värähtelytaajuus, joka on kääntäen verrannollinen m/z-suhteen neliöjuureen, 

mitataan. FTICR puolestaan käyttää magneettikenttää, jonka avulla ionit pyydystetään 

analysaattoriin ja joka saa ionit kulkemaan ympyräliikkeessä, jonka taajuus on kääntäen 

verrannollinen ionien m/z-suhteeseen.  Sektorilaitteet, Orbitrap ja FTICR tarjoavat 

parhaimman resoluution ja massatarkkuuden, mutta ovat hitaampia kuin TOF tai kvardupoli. 

Sektorilaitteilla on erittäin korkea dynaaminen alue ja ne soveltuvat hyvin kvantifiointiin.100,102  

Yhdisteiden tunnistamiseen voidaan käyttää apuna kaupallisesti saatavia spektrikirjastoja, 

kuten NIST tai WILEY, jotka sisältävät yhdisteiden EI-ionisaatiolla saatuja spektrejä.102 Suurin 

osa yhdisteistä on analysoitu käyttäen EI-ionisaatiota ja EI-ionisaation voimakas yhdisteiden 

fragmentoituminen takaa spekrien luotettavan vertailun. Spektrikirjastojen käyttö vaatii 

ammattitaitoa, sillä vaikka spektrikirjasto luo mahdollisista yhdisteistä luettelon, aina 

tutkittavaa yhdistettä ei löydy kirjastosta tai tietokone ei ole kyennyt havaitsemaan sitä oikein. 

Yhdisteiden tunnistamista helpottaa, kun massaspektrometriin yhdistetään GC, jolloin 

yhdisteiden tunnistamisessa voidaan käyttää myös  retentioaikaa. Se mahdollistaa usein myös 

yhdisteiden isomeerien tunnistamisen, mikä voi olla hankalaa pelkän MS:n avulla. Lisäksi 

saadut kromatogrammit mahdollistavat samanaikaisesti eluoituvien yhdisteiden 

tunnistamisen.102  
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4.3 Kiinteäfaasimikrouutto 

 

Kuten aiemmin mainittu, SPME on yksi tapa syöttää analyytit GC-MS-laitteistoon, ja sen avulla 

mahdollistetaan näytteenotto, yhdisteiden konsentrointi ja näytteiden syöttäminen 

edullisella ja yksinkertaisella tavalla.101,103 SPME:n avulla voidaan saavuttaa nopeat uuttoajat 

ja lisäksi näytteenotto on automatisoitavissa. SPME-laite on rakenteeltaan hyvin 

yksinkertainen ja ulkonäöltään se muistuttaa metallista ruiskua, joka sisältää 1-2 cm pitkän, 

sisään vedettävän kuidun. Sulatetusta piidioksidista valmistettu kuitu on päällystetty sopivalla 

sorbentti-materiaalilla, joita käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä kappaleessa. Klassinen 

SPME-kuitu sisältää avonaisen, putkimaisen pään, kun taas SPME-nuoli sisältää nimensä 

mukaisesti nuolenmuotoisen pään (Kuva 4).103 SPME-nuolella on monia etuja verrattuna 

perinteiseen SPME-kuituun: Sen muotoilun ansiosta injektio septumin läpi näyteastiaan tai 

injektoriin on tasaisempi, muotoilu suojaa sorbenttia epäpuhtauksilta ja estää mahdollista 

analyyttien häviämistä. Lisäksi SPME-nuoli on kestävämpi, koska se ei sisällä haurasta 

silikakuitua ja sorbentin määrä on myös suurempi verrattuna SPME-kuituun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Klassinen SPME-kuitu ja PAL SPME-nuoli.103  

Klassinen SPME-kuitu 

SPME-nuoli 

Sorbenttifaasi 

Sorbenttifaasi 
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Näytteenotto voidaan suorittaa joko upottamalla sorbentti liuokseen tai uuttamalla 

kaasufaasissa olevia yhdisteitä liuoksen tai kiinteän aineen yläpuolelta kaasutilasta.101 

Liuokseen upottamistekniikkaa hyödynnetään haihtumattomien yhdisteiden analyyseissä.   

SPME-kuitu tai -nuoli työnnetään esimerkiksi septumin läpi näyteastiaan, jossa sorbentti 

työnnetään esiin ja sorbentin tyypistä riippuen yhdisteet joko adsorboituu tai absorboituu 

siihen. Uutto perustuu kromatografian tavoin kaasu-neste- tai neste-neste-jakautumiseen, ja 

kestää muutamasta minuutista tunteihin analyytistä ja olosuhteista riippuen. Tähän 

vaikuttavat monet tekijät, kuten lämpötila, näytteen koko, sorbentin kemiallinen luonne, 

paksuus  ja geometria. Liuosten tapauksessa uuttoaikaa voidaan lyhentää, mikäli 

hyödynnetään näytteen sekoitusta. Kun uutto on suoritettu eli tasapaino on saavutettu, 

sorbentti vedetään takaisin metallineulaan ja siirretään kaasukromatografin injektoriin, missä 

sorbentti paljastetaan jälleen. Injektorissa analyytit irtoavat sorbentista termisellä 

desorptiolla.  Desorption tehokkuuteen vaikuttaa injektorin lämpötila ja desorptioaika, mutta 

myös tutkittavien yhdisteiden haihtuvuus ja sorbentin paksuus.  

Valitun sorbentin materiaalilla ja paksuudella on suuri vaikutus SPME:n suorituskykyyn ja 

saatavilla on lukuisia variaatioita sorbentin materiaalissa ja -paksuudessa, joita on esitetty 

taulukossa 1.104  Sorbentit voidaan jaotella niiden materiaalin, paksuuden, poolisuuden ja 

uuttomekanismin mukaan. Poolinen sorbentti voi olla selektiivisempi poolisia analyyttejä 

kohtaan, mutta SPME-sorbenttien voidaan ajatella olevan bipolaarisia, koska kaikilla kuiduilla 

on mahdollista uuttaa sekä poolittomia että poolisia yhdisteitä. Tämä johtuu siitä, että vaikka 

valitun materiaalin luonne olisi pooliton, pooliset analyytit voivat olla vuorovaikutuksessa 

kuidussa olevien huokosten kanssa. Käytetyn sorbentin paksuus vaikuttaa moneen asiaan: Se 

määrittää paitsi kuidun analyysikapasiteetin, mutta määrittää myös uuttoajan pituuden, koska 

tasapainon saavuttaminen on verrannollinen sorbentin paksuteen. Ohuita pinnoitteita 

suositaan, kun halutaan uuttaa suurimolekyylisiä analyyttejä.104  

SPME-sorbenttien uuttomekanismi voi perustua adsorptioon tai absorptioon.104 

Absorbenttipäällysteet ovat nesteenkaltaisia polymeereja, joka mahdollistaa analyyttien 

kulkemisen pinnoitteen sisään ja ulos. Koska pienemmät analyytit siirtyvät nopeammin 

verrattuna suurempiin, on käytettävä paksumpaa kuitua, mikäli pienempiä analyyttejä 

halutaan uuttaa. Analyyttien päätyminen absorbenttiin on riippuvainen poolisuudesta, ja 

saatavilla on pooliton polydimetyylisiloksaani (PDMS), suhteellisen poolinen polyakrylaatti 
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(PA) ja poolinen polyetyleeniglykoli (PEG, Carbowax). Näistä PDMS on käytetyin 

päällystemateriaali, ja soveltuu kuidun paksuudesta riippuen sekä huonosti haihtuvien että 

erittäin haihtuvien analyyttien uuttoon. PA:lla on kyky uuttaa laaja-alaisesti erilaisia 

analyyttejä, aina huonosti haihtuvista ja poolittomista, erittäin haihtuviin ja poolittomiin 

yhdisteisiin. Carbowax-sorbentti on yleensä selektiivisempi poolisille analyyteille, ja sorbentti 

on poolisin saatavilla oleva päällystemateriaali.104  

 

 

 

 

Adsorbenttipinnoitteiden toiminta perustuu pinnoitteessa oleviin huokosiin, jonne analyytit 

päätyvät uuton aikana. Huokoset voivat olla kooltaan makro (500 Å)-, meso- (200-500 Å),  tai 

mikrohuokosia (2-20 Å), ja huokosen koko määrittää, minkä kokoisia analyyttejä voidaan 

uuttaa.104 Analyyttien pidättyminen riippuu myös huokoisuuden määrästä, huokosten 

keskimääräisestä koosta ja kokonaispinta-alasta, ja lisäksi adsorbentin pinta voi 

vuorovaikuttaa analyyttien kanssa esimerkiksi vetysidosten tai van der Waals-vuoro-

vaikutusten avulla. Kiinteä materiaali on yleensä huokoinen polymeeri tai silika, ja huokonen 

kykenee pidättämään analyytin, jonka koko on noin puolet pienempi kuin huokosen halkaisija. 

Päällysteen tyyppi Uutto-

mekanismi 

Poolisuus Analyytin 

ominaisuudet: 

Haihtuvuus 

Suositeltu  

käyttölämpötila 

[oC] 

7 um PDMS Absorbentti Pooliton Huonosti haihtuvat 200-320 

30 um PDMS Absorbentti Pooliton Haihtuvat, 

suhteellisen haihtuvat 

200-300 

100 um PDMS Absorbentti Pooliton Haihtuvat, 

suhteellisen haihtuvat 

200–300 

85 um PA Absorbentti Poolinen Haihtuvat, huonosti 

haihtuvat 

220–320 

60 PEG (Carbowax) Absorbentti Poolinen Haihtuvat, huonosti 

haihtuvat 

200–240 

65 um PDMS-DVB Adsorbentti Bipolaarinen Haihtuvat, 

suhteellisen haihtuvat 

200–270 

55 um/30 um DVB-

Carboxen-PDMS 

Adsorbentti Bipolaarinen Haihtuvat 230-270 

85 um Carboxen-PDMS Adsorbentti Bipolaarinen Haihtuvat 250–320  

Taulukko 1. Esimerkkejä saatavilla olevista SPME-sorbenttimateriaaleista.104  
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Koska adsorbenttipinnoitteissa on rajoitettu määrä huokosia, joiden kanssa analyytit voivat 

vuorovaikuttaa, uuton aikana analyytit voivat korvautua. Tämä voi tapahtua etenkin korkeissa 

analyyttipitoisuuksissa käytettäessä pitkää uuttoaikaa, jolloin analyytti, joilla on heikompi 

affiniteetti sorbenttiin korvaantuvat analyyteillä joilla on suuremmat affiniteetit kuituun. 

Korvaantuminen suosii etenkin suurempia analyyttimolekyylejä ja yhdisteitä, jotka ovat 

näytteessä suurissa pitoisuuksissa. Taulukon 1 adsorbenteista Carboxen-PDMS soveltuu 

yleensä hyvin pienemmän moolimassan ja PDMS-DVB suuremman moolimassan analyyteille, 

ja DVB-Carboxen-PDMS on näiden kahden adsorbentin yhdistelmä.104  

Joissain tapauksissa voidaan tarvita johdoksen muodostusta eli derivatisointia, jotta tietyn 

analyytin tai analyyttien analysointi helpottuu.101 Derivatisoinnin avulla analyytti tai analyytit 

muutetaan sopivalla derivatisointireagenssilla yhdisteeksi, joka on alkuperäistä analyyttiä 

haihtuvampi tai vähemmän poolisempi, mikä lisää uuton tehokkuutta, selektiivisyyttä sekä 

helpottaa yhdisteiden analysointia. Derivatisointi voidaan suorittaa kolmella erilaisella tavalla. 

Sopiva derivatisointiaine voidaan lisätä näytematriisiin ennen uuttoa tai derivatisointi voidaan 

suorittaa samanaikaisesti uuton kanssa SPME-kuidussa. Kolmas vaihtoehto on suorittaa 

derivatisointi GC:n injektorissa.  Kahta ensimmäistä tapaa on käytetty esimerkiksi 

hengitysilma-analytiikassa havaitsemaan polaarisen ja huonosti haihtuvan nikotiinihapon sekä 

erittäin haihtuvan asetonin pitoisuus hengitysnäytteissä.37,105  Nikotiinihappo pystyttiin 

havaitsemaan alhaisella ppt-tasolla uloshengityksestä sen jälkeen, kun se oli muutettu 

sopivalla metylaatioreagenssilla metyylinikotinaatiksi lisäämällä derivatisointireagenssi 

hengitysnäytteenottoastiaan ja suorittamalla uutto derivatisoinnin jälkeen. Asetonin 

tapauksessa SPME-kuituun adsorboitiin sopiva derivatisointireagenssi, jonka jälkeen kuitu 

altistettiin uloshengitysnäytteessä, jolloin asetoni reagoi derivatisointireagenssin kanssa, ja 

muodostaa vastaavan oksiimin.105  

 

4.4 Muut analyysimenetelmät 

 

GC-MS on VOC-analytiikassa käytetyin analyysitekniikka, sillä se kykenee erottamaan ja 

identifioimaan VOC-yhdisteitä tuhansien yhdisteiden joukosta lukuisista yhdisteluokista, ja 

sen avulla voidaan saavuttaa alhaiset detektointirajat, jopa ppt-tasoa.106 

Kiinteäfaasimikrouuttoon yhdistettyä GC-MS:ä on hyödynnetty sekä hengitysilman 
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analysointiin37,38,106 että MVOC-yhdisteiden in vitro-analyyseihin.4,30,74,74 GC-MS-analyysin 

haittapuolena on kuitenkin analyysien pitkä kesto, ja esikonsentroinnin tarve VOC-yhdisteiden 

pienten pitoisuuksien vuoksi. GC-MS ei myöskään yleensä ole on-line-analyysitekniikka eikä 

siten sovellu reaaliaikaiseen analyysiin, ja se rajoittaa sen käyttöä kliinisissä sovelluksissa. 

Tässä kappaleessa tutustutaan muihin VOC-analytiikassa käytettyihin analyysimenetelmiin ja 

käydään läpi analyysitekniikoiden etuja sekä heikkouksia verrattuna GC-MS:an.  

 

4.4.1 Massaspektrometriaan perustuvat tekniikat 
 

Valitun ionin virtausputkimassaspektrometria (engl. Selected-ion flow tube mass 

spectrometry, SIFT-MS) ja protonisiirtoreaktio-massaspektrometria (engl. proton-transfer-

reaction mass spectrometry, PTR-MS) ovat keskenään hyvin samanlaisia analyysitekniikoita: 

Molemmat hyödyntävät kemiallista ionisaatiota tutkittavista analyyteistä riippuvilla 

prekursori-ioneilla, joka takaa vähäisen fragmentaation ja siten vähentää massaspektrissä 

esiintyviä päällekkäisyyksiä.107 SIFT-MS:ssä positiivisia ioneja muodostetaan käyttämällä 

mikroaalto-purkaus-ionilähdettä ja kvardupolimassasuodattimen avulla voidaan valita 

halutun massa-varaussuhteen (m/z) prekursoni-ionit, jotka ohjataan inerttiin kantajakaasuun 

(yleensä helium) ja virtausputkeen, jossa reaktiot prekursori-ionien ja analyyttimolekyylien 

kanssa tapahtuvat. SIFT-MS:an liittyy hyvin ymmärretty ioni-molekyylireaktiokinetiikka, ja sen 

avulla voidaan saavuttaa hyvin tarkka ja reaaliaikanen VOC-analyysi. PTR-MS:ssä prekursori-

ioneja tuotetaan onttokatodi-purkausionilähteen avulla ja SIFT-MS:stä poiketen, näytekaasu 

toimii kantajakaasuna. Virtausputken sijaan PRT-MS:ssä on sähkökentän sisältävä 

kulkeutumisputki, jonka avulla ionit saavat energiaa saavuttaakseen kulkeutumisnopeuden ja 

lisäksi se on paikka, missä protoninsiirtoreaktiot tapahtuvat.  

SIFT-MS:ssä käytettyjä prekursori-ioneja ovat H3O+, NO+ ja O2
+, koska ne eivät kykene 

reagoimaan ilmassa normaalisti esiintyvien yhdisteiden, kuten typen (N2), hapen (O2) tai 

hiilidioksidin (CO2) kanssa, mutta reagoivat useimpien tutkittavien VOC-yhdisteiden kanssa.107 

Reaktiot NO+:n kanssa tuottavat yleensä yhden tai kaksi tuoteionia, ja mahdollisia reaktioita 

analyyttimolekyylien kanssa on olemassa useita ja vaihtelevat myös analyytin funktionaalisen 

ryhmän mukaan. Näitä ovat muun muassa varauksensiirto-reaktiot, jotka tapahtuvat, mikäli 

analyyttimolekyylin ionisaatioenergia on pienempi kuin typpioksidin (NO) eli 9,26 eV. Silloin 
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tuotteena saadaan M+-ioneja, missä M edustaa analyyttimolekyyliä. Muita mahdollisia 

reaktioita ovat hydridi-ionin (H-) siirto, mikä tuottaa (M-H)+-ioneja, hydroksi-ionin (OH-) siirto, 

mikä tuottaa (M-OH)+ -ioneja tai ioni-molekyyliassosiaatioreaktiot, joiden tuotteena saadaan 

NO+M ioneja. Sen sijaan reaktiot O2
+:n kanssa, jonka ionisaatioenergia on 12,06 eV, tuottavat 

usein useita fragmentti-ioneja, mikä johtaa monimutkaisempaan spektriin, mikä alentaa sen 

hyödyllisyyttä reagenssi-ionina. Hapen ionisaatioenergia on suurempi kuin useimpien VOC-

yhdisteiden, mutta se on hyödyllinen, mikäli analyytit ovat pieniä, esimerkiksi NO2, NH3 tai CS2.  

PTR-MS käyttää prekursori-ionina usein hydronium-ionia, H3O+, jonka reaktiot 

analyyttimolekyylien kanssa perustuvat protoninsiirtoon, mutta muiden edellä mainittujen 

prekursori-ionien käyttö on myös mahdollista.107,108 Hydronium-ioneja muodostuu vesihöyryn 

sähköpurkauksessa H2O+:n kautta yhtälön 5 mukaisesti.   

 

H2O+ +  H2O →  H3O+ + OH  (5) 

 

Hydronium-ionin käytössä protoninluovuttajana on monia etuja. Sen protoniaffiniteetti (  ̴691 

kJ mol-1) on alhaisempi, kuin useampien VOC-yhdisteiden ja lisäksi protoninsiirto  tuottaa 

parhaassa tapauksessa vain yhden tuoteionin, MH+ (Yhtälö 6). Pelkän hydronium-ionin käyttö 

prekursori-ionina kuitenkin vaikeuttaa isobaaristen yhdisteiden erottamisen toisistaan.108,108 

 

H3O+ + M →  MH+ + H2O  (6) 

 

Kosteus voi aiheuttaa ongelmia PTR-MS- ja SIFT-MS-analyyseihin, koska se voi aikaansaada 

vesiklusteri-ionien, esimerkiksi H3O+(H2O)), muodostumisen.107,108 Syntyneet vesiklusteri-ionit 

voivat toimia edelleen prekursori-ioneina ja tämä on huomioitava spektrien tulkinnassa. PTR-

MS on kooltaan pienempi kuin SIFT-MS, ja sen herkkyys (jopa ppt) on parempi kuin SIFT-MS:n 

(ppb).  Mahdollisuus on-line- ja reaaliaikaiseen analytiikkaan, herkkyys ja esikonsentroinnin 

tarpeettomuus ovat PTR-MS:an ja SIFT-MS:an etuja verrattuna GC-MS:an, ja tästä johtuen ne 

soveltuvat hyvin hengitysilma-analytiikkaan. Syntyneet molekyyli-ionit (MH+) säilyvät pääosin 
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ehjinä, mikä mahdollistaa sen, että yhdisteet on mahdollista tunnistaa samanaikaisesti ilman 

erottelua. Yhdisteiden semi-kvantifiointi ei vaadi standardien käyttöä, toisin kuin GC-MS-

analyyseissä, mutta yhdisteiden tunnistaminen on luotettavampaa GC-MS:lla. Tästä syystä 

yhdisteiden vahvaan tunnistamiseen ja kvantifiointiin voidaan harkita joko sekä GC-MS:n ja 

esimerkiksi PTR-MS-analyysien yhdistämistä tai käyttää yhdistelmätekniikoita, kuten GC-PTR-

MS.107 Molempia analyysitekniikoita, mutta etenkin SIFT-MS:ä, on sovellettu MVOC-

analytiikassa analysoimaan yhdisteitä sekä in vitro että in vivo.16,18,72,73,21,39  

Sekundaarisessa sähkösumutusionisaatiomassaspektrometriassa (engl. secondary 

electrospray ionization mass spectrometry, SESI-MS) neutraaleja analyyttimolekyylejä 

ionisoidaan varautuneiden liuotinmolekyylien avulla normaalissa ilmanpaineessa, jotka on 

tuotettu sähkösumutusionilähteessä. Ionisaatio tapahtuu reaktiokammiossa, johon 

esimerkiksi hengitysnäytteet on mahdollista johtaa suoraan.109 Ionisaation jälkeen 

varautuneet analyyttimolekyylit ohjataan massaspektrometriin. Kuten SIFT-MS ja PTR-MS, 

myös SESI-MS mahdollistaa reaaliaikaisen analyysin eikä vaadi näytteiden esikäsittelyä, jotka 

ovat etuja verrattuna GC-MS:an. SESI-MS:llä on kuitenkin heikkouksia, sillä se ei sovellu 

poolittomien yhdisteiden analysointiin, absoluuttinen kvantifiointi voi olla haastavaa ja lisäksi 

kosteus voi vaikuttaa yhdisteiden ionisaatiotehokkuuteen. SESI-MS:ä on pidetty 

potentiaalisena analyysiteknikkana bakteerien tuottamien MVOC-yhdisteiden havaitsemiseen 

ja bakteerien erottamiseen yhdisteiden perusteella sekä in vitro että in vivo; 

Analyysitekniikkaa on hyödynnetty esimerkiksi suun bakteerien  tuottamien yhdisteiden 

tunnistamiseen in vitro71  sekä keuhkoinfektioita aiheuttavien bakteerien tunnistamiseen 

uloshengityksestä niiden tuottamien yhdisteiden perusteella.36  

 

4.4.2 Ioniliikkuvuusspektrometria 
 

Ioniliikkuvuusspektrometria (engl. Ion Mobility Spectroscopy, IMS) on normaalissa 

ilmanpaineessa ja lämpötilassa operoiva erotustekniikka, jossa erotus perustuu nimensä 

mukaisesti ionien liikkuvuuksien eroihin.110 IMS-laitteisto koostuu näytteenottojärjes-

telmästä, ionisaatioalueesta, kulkeutumisputkesta ja havaitsemisalueesta. IMS-laitteiston 

erikoisuus on käyttää ionisaatioon radioaktiivista ilmanpaineionisaatiota, jonka 

radioaktiivinen komponentti voi olla esimerkiksi 63Ni, 3H tai 241Am, mutta myös muut 
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ionisaatiotekniikat ovat mahdollisia, esimerkiksi normaali-ilmanpaineessa tapahtuva 

fotoionisaatio. Ionisoidut näytemolekyylit siirtyvät kulkeutumisputkeen ioniportin kautta, 

jossa on jatkuva sähkökenttä.  Sähkökentän vaikutuksesta ionit kiihtyvät, mutta myös 

hidastuvat kaasufaasissa tapahtuvien törmäysprosessien vaikutuksesta. Keskimäärin ionien 

nopeus on suhteellisen vakio, ja siten ionien liikkuvuus on myös vakio sähkökentän suhteen. 

Ionien liikkuvuuteen vaikuttavat myös lukumäärätiheys ja törmäyspinta-ala. Kantajakaasu ja 

analyyttikaasu johdetaan ionisaatioalueelle, mutta niin kutsuttu kulkeutumiskaasu, yleensä 

typpi, helium tai argon, johdetaan laitteiston toiselta, havainnointialueen puolelta. 

Kulkeutumiskaasun tehtävä on poistaa ionisoitumattomat molekyylit.109  

IMS on analyysitekniikkana erittäin herkkä, suhteellisen selektiivinen ja sen avulla voidaan 

saavuttaa alhaiset toteamisrajat ja nopeat vasteet.110 Lisäksi sen etuna on, että analysaattorin 

alhaiset vaatimukset mahdollistavat laitteiston miniatyrisoinnin.  IMS:ssä spektri koostuu 

ionin intensiteetistä kulkeutumisajan funktiona, ja spektri antaa tietoa analyyttien 

pitoisuudesta, muodosta sekä koosta. Koska IMS perustuu ionien liikkuvuuteen, ionit 

samanlaisella liikkuvuudella havaitaan samaan aikaan, mikä johtaa piikkien päällekkäisyyksiin 

ja huonoon resoluutioon. Tästä johtuen IMS voidaan yhdistää johonkin toiseen 

analyysilaitteistoon, kuten massaspektrometriin. Silloin IMS toimii tietynlaisena 

esisuodattimena massaspektrometrille eli IMS erottaa ionit koko-varaussuhteen mukaan ja 

massaspektrometri massa-varaussuhteen mukaan, jolloin myös isomeerien tunnistaminen 

mahdollistuu. Toinen vaihtoehto on, että IMS yhdistetään toiseen erotustekniikkaan, kuten 

kaasukromatografiin. Tällöin analyyttien tunnistamiseen on saatavilla sekä jokaiselle 

analyytille spesifinen retentioaika tietyissä GC-olosuhteissa, että IMS:stä saatava ionin 

liikkuvuus. Erotusmenetelmänä voidaan käyttää myös multi-kapillaarikolonneja ja myös SPME 

voidaan liittää osaksi laitteistoa. IMS:llä on monia etuja verrattuna GC-MS:an. Se on edullinen, 

nopea ja koon puolesta sopiva esimerkiksi kliinisiin sovelluksiin. IMS vaatii usein kuitenkin 

analyyttien erottamisen ennen IMS-analyysiä muuten huonon resoluution vuoksi. 110 IMS 

yhdistettynä multikapillaarikolonniin helpottaa yhdisteiden tunnistamista ja tarjoaa 

mahdollisuuden on-line-analyysiin, jopa ppt-pitoisuuksissa ja alle 500 sekunnissa. On todettu, 

että multikapillaarikolonniin yhdistettynä P.aueruginosa-hengitystieinfektiota sairastavat oli 

mahdollista erottaa terveistä hengitysilman perusteella.111  
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4.4.3 Laserspektroskopia 
 

Erilaisia lasereita hyödyntäviä spektroskopisia tekniikoita on sovelletty VOC-analytiikassa, ja 

ne tarjoavat mahdollisuuden reaaliaikaiseen ja selektiiviseen analyysiin, suhteellisen pienin 

kustannuksin.112 Siksi laserspektroskopia soveltuu erinomaisesti hengitysilma-analytiikkaan. 

Laserspektroskopian selektiivisyys perustuu lasersäteilyn monokromaattisuuteen ja 

aallonpituuden säädettävyyteen, ja tekniikat perustuvat spektriviivan tai -viivojen tarkkaan 

valintaan, mikä on kullekin analyyttimolekyylille spesifinen. Laserspektroskopia soveltuu 

kuitenkin yleensä vain pienten molekyylien tutkimiseen, koska suuremmat, yleensä yli 5 tai 6 

atomin molekyylit, tuottavat spektrin, jossa spektrit ovat laajoja ja levinneitä. Lisäksi 

laserspektroskopiaa hyödynnetään usein vain muutamien molekyylien tutkimiseen 

samanaikaisesti, koska yleisesti käytettyjen lasereiden aallonpituuksien säädettävyys on 

rajoitettu. Optiset spektroskopiset menetelmät tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää 

esimerkiksi absorptiota, fluoresenssia tai sirontaa molekyylien tutkimiseen, mutta absorptiota 

hyödyntävät tekniikat ovat yleisimpiä. Laserit voivat toimia UV-, näkyvän valon, keski- tai lähi-

IR:n spektrialueella, mutta käytetyimmät laserit toimivat keski- ja lähi-IR-alueilla.112 

Laserabsorptiospektroskopia (LAS) perustuu näytteen läpi kulkevan valon vaimenemiseen ja 

valo pystyy vuorovaikuttamaan analyyttimolekyylin kanssa, mikäli valon taajuus vastaa sen 

siirtymää energiatilojen välillä.113 Tavanomainen LAS-laitteisto, sisältäen laservalolähteen, 

näytteen ja valodetektorin, vaatii yleensä lisämodifikaatiota, jotta saadaan tarvittava herkkyys 

tutkia yhdisteitä, jotka esiintyvät näytteessä hyvin pienin pitoisuuksin. Herkkyyttä voidaan 

parannella esimerkiksi kahdella seuraavalla tavalla: Kohinan vähentämiseen voidaan käyttää 

modulaatiotekniikoita, kuten aallonpituus- tai taajuusmodulaatiota. Toinen keino on pidentää 

absorptioreitin pituutta, ja tähän voidaan käyttää moniheijastuskyvettejä, joiden avulla 

absorptioreitin pituus voi saavuttaa useiden satojen metrien pituuden. Viritettävä 

diodilaserabsorptiospektroskopia (engl. tunable diode laser absorption spectroscopy, TDLAS) 

on yleisnimitys tekniikoille, jotka hyödyntävät puolijohde lasereita edellä mainittujen 

modulaatiotekniikoiden ja/tai moni- tai yksittäis-heijastuskyvettien kanssa.113   

Toinen keino pidentää absorptioreitin pituutta ja siten parantaa herkkyyttä, on käyttää 

ulkoista, optista resonaattoria eli optista onteloa, jolloin voidaan puhua ontelotehostetusta 

absorptiospektroskopiasta (engl. cavity-enhanced absorption spectroscopy, CEAS).112,113  
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Optinen ontelo sisältää kaksi vastakkain olevaa peiliä, joiden heijastuvuudesta absorptioreitin 

pituus riippuu ja tällä tavoin voidaan saavuttaa jopa kymmeniä kilometrejä pitkä 

absorptioreitin pituus. Ontelo-tehostettuja LAS-tekniikoita ovat esimerkiksi 

ontelovaimenemisspektoskopia (engl. cavity ring-down spectroscopy, CRDS) ja integroitu 

onteloulostulospektroskopia (engl. integrated cavity output spectroscopy, ICOS), jotka 

perustuvat valon intensiteetin muuttumiseen ajan funktiona joko erottamalla valon 

heikentymisen aikavakio tai mittaamalla ontelosta vuotavan lasersäteilyn kokonaismäärä.113  

Optinen taajuuskampa (engl. optical frequency comb, OFC) voidaan yhdistää ontelo-

tehostettuihin LAS-tekniikoihin, jolloin voidaan parantaa resoluutiota, laajentaa 

aallonpituusaluetta, ja samalla se antaa mahdollisuuden tutkia useampia analyyttimolekyylejä 

samanaikaisesti.112,113  

Laserspektroskopiatekniikka, joka eroaa muista LAS-tekniikoista, on nimeltään fotoakustinen 

spektroskopia (PAS), jossa laservalon avulla viritetyt analyyttimolekyylit tuottavat lämpöä 

törmätessään toisiinsa.112,113 Lämpötilan muutos johtaa paineaaltoon, joka voidaan havaita 

mikrofonilla, ja akustinen signaali on verrannollinen laservalon voimakkuuteen. PAS-

tekniikoiden eroja LAS-tekniikoihin verrattuna ovat käytetyn absorptioreitin pituus, mikä voi 

olla jopa vain millimetrejä sekä se, että signaalia ei havaita lainkaan, mikäli absorboivia 

molekyylejä ei ole läsnä. PAS-tekniikat tarjoavat erittäin herkän ja tehokkaan tavan analysoida 

molekyylejä laajalla aallonpituusalueella. Kvartsilla  tehostettu fotoakustinen spektroskopia 

(engl. quartz-enhanced photoacoustic spectroscopy, QEPAS) käyttää fotoakustisen kyvetin 

sijaan kvartsista valmistettua virityshaarukkaa, ja tarjoaa suuren herkkyyden, nopean 

vasteajan sekä mahdollisuuden pienikokoiseen laitteistoon. 112,113 

Laserspektroskopiaan perustuvat analyysitekniikat ovat erittäin herkkiä ja selektiivisiä, ja 

kykenevät reaaliaikaiseen analyysiin. Verrattuna GC-MS-laitteistoon, ne ovat myös 

edullisempia ja pienempiä.112 Näiden ominaisuuksiensa puolesta laserspektroskopia soveltuu 

hyvin hengitysilma-analytiikkaan ja jopa kliiniseen käyttöön, mutta niiden merkittävä ongelma 

liittyy havaittavissa olevien yhdisteiden määrään ja yhdisteiden kokoon. LAS-tekniikat 

soveltuvat parhaiten yksittäisten ja suhteellisen pienten molekyylien havaitsemiseen, mikä voi 

rajoittaa näiden tekniikoiden käyttöä kliinisessä käytössä, mikäli sairauksien diagnosointiin on 

käytettävä usean yhdisteen muodostavaa VOC-yhdisteprofiilia ja suuremman moolimassan 

yhdisteitä. Koska laserspektroskopian potentiaali kohdistuu pienten VOC-yhdisteiden 
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selektiiviseen havaitsemiseen, on tätä hyödynnetty esimerkiksi suun bakteerien tuottaman 

HCN:n reaaliaikaiseen, kvantitatiiviseen analyysiin.70  

 

4.4.4 Sensorit 
 

Erilaiset sensorit käyttävät toisenlaista lähestymistapaa tunnistaessaan kaasufaasinäytteissä 

olevia komponentteja. Edellä mainittujen analyysitekniikoiden sijaan, sensorit on suunniteltu 

tunnistamaan tietty ”hajusormenjälki” eli niiden tehtävä on toimia samalla tavoin kuin 

ihmisen hajuntunnistusjärjestelmän, ja siksi niistä käytetään joskus nimitystä elektroninen 

nenä (engl. Electronic nose, e-nose).114 Kaikki sensorit sisältävät sensoriryhmän, laitteiston 

vasteiden muuttamiseksi luettavaksi arvoksi sekä ohjelmiston, joka suorittaa erilaisen 

tilastollisen analyysin hajusormenjälkien tunnistamiseksi. Tällä hetkellä käytössä olevia 

sensorityyppejä on useita, ja ne perustuvat erilaisiin havainnointimekanismeihin ja eroavat 

sen mukaan, mikä sensorin reagoiva komponentti on.  

Sähköiseen resistanssin muutokseen perustuvia sensoreita ovat metallioksidi-

puolijohdesensorit, johtavat polymeerit ja hiilinanokuidut. Resistanssin muutos havaitaan, 

kun VOC-yhdisteet adsorboituvat sensorin pinnalle. Metallioksidipuolijohdesensorit 

koostuvat yleensä siirtymämetallioksideista, kuten TiO2, SnO2 tai ZnO. SnO2 on yleisesti 

käytetty sen korkean herkkyyden ansiosta, ja sen resistanssin muutos on seurausta VOC-

yhdisteiden pitoisuuksien muutoksesta.115 Näiden sensorien toiminta perustuu oksidipinnan 

ja VOC-yhdisteiden välisiin hapetus-pelkistysreaktioihin, ja oksidipinnan ominaisuudet 

määrittävät sensorien herkkyyden. Metallioksidi-sensorien haittapuolena ovat, että ne 

vaativat suuren käyttölämpötilan, mikä johtaa laitteiden monimutkaisuuteen.  Haittapuolena 

on myös joskus pitkä palautumisaika, jonka sensori vaatii VOC-yhdisteiden altistuksen jälkeen.  

Sensoreissa käytetyt polymeerit voidaan jakaa johtaviin ja johtamattomiin polymeereihin ja 

niitä voidaan käyttää huoneenlämpötilassa.115 Johtavia polymeerimateriaaleja ovat 

esimerkiksi polypyrroli ja polyaniliini, ja polymeerien muuten suhteellisen heikkoa 

sähkönjohtavuutta parannetaan erilaisten seostamisprosessien avulla. Johtamattomista 

polymeereistä valmistettuja sensoreja ovat esimerkiksi pinta-akustinen aaltosensori (engl. 

surface acoustic wave, SAW) ja kvartsikidemikrovaaka (engl. quartz crystal microbalance, 

QCM), jotka ovat massaselektiivisiä ja tunnistavat VOC-yhdisteet resonanssitaajuusmuutosten 
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kautta. Käytettävissä olevat sensorit voivat olla myös yhdistelmiä kahdesta erilaisesta 

sensorista tai sensoriin voidaan yhdistää muuta analyysitekniikkaa, kuten GC tai IMS.  

Esimerkiksi zNoseTM eroaa monista elektronisista nenistä, koska sen tarkoitus on myös erottaa 

ja tunnistaa havaittavat VOC-yhdisteet.116 Se sisältää lämpötilaohjelmoidun GC-kolonnin ja 

käyttää SAW-sensoria detektorina. ChemPro 100i on elektroninen nenä, joka yhdistää IMS-

periaatteen ja kuusi MOS-sensoria.11  

Sensorien etuihin lukeutuvat sensorista riippuen niiden helppokäyttöisyys, edullisuus, 

herkkyys, ja toisin kuin GC-MS, niiden avulla on mahdollista saada tietoa reaaliaikaisesti ilman 

esikäsittelyn tarvetta.115 Niiden toiminta on usein kuitenkin herkkä lämpötilalle ja kosteudelle, 

ja usein näytteet tulisi myös johdattaa sensorille samalla tavalla. Monelle sensorille on 

ominaista hidas palautumisaika kaasualtistuksen jälkeen, mikä rajoittaa niiden käyttöä 

sovellutuksissa, joissa analyyttien pitoisuudet voivat vaihdella nopeasti.116 Erilaisia sensoreita 

on hyödynnetty erottamaan eri taudinaiheuttajat toisistaan, esimerkiksi ChemPro 100i-

sensorilla on kyetty erottamaan useat virtsatieinfektiopatogeenit toisistaan 

bakteeriviljelmissä in vitro11 ja lupaavia tuloksia on saatu myös esimerkiksi 14 johtavaa 

polyaniliinisensoria hyödyntävällä BloodHound BH114-sensorilla, jota on hyödynnetty 

M.tuberculosis-bakteerin erottamiseen muista Mykobakteereista in vitro.117  

 

5. KOKEELLINEN OSUUS 
 

5.1 Gram-negatiivisten anaerobisten bakteerien analysointi in vitro 

 

Kokeellisen työn päätarkoituksena oli tunnistaa suun patogeenisen, gram-negatiivisten 

anaerobisten bakteerien tuottamia haihtuvia yhdisteitä panosviljelmässä in vitro. Mittauksia 

varten rakennettiin mittausjärjestely, joka yhdisti panosviljelyn, näytteenoton SPME-nuolella 

ja jatkuvan, reaaliaikaisen PTR-MS-mittauksen. Yhdisteiden tunnistamiseen käytettiin 

kaasukromatografi-massaspektrometriä.  
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5.1.1 Bakteeriviljely 

 

Tässä työssä käytetyt bakteerikannat olivat P.gingivalis ATCC 33277 (serotyyppi A), 

P.intermedia ATCC 25611, P.nigrescens ATCC 35563 (American Type Culture Collection, ATCC) 

ja P.gingivalis OMG 434 (serotyyppi C, Gothenburg Culture Collection). Kaikki kannat 

säilytettiin −80 °C:ssa pakastetussa rasvattomassa maidossa. Kannat aktivoitiin juovaamalla 

Brucella veriagarlevyille, joita täydennettiin hevosen verellä (5% v/v), hemiinillä (5 mg l−1) ja 

K1-vitamiinilla. Viljelmät inkuboitiin anaerobisessa kaasuseoksessa (5% CO2, 10% H2 ja 85% N2) 

37 °C: ssa 72–120 tuntia.  Inkubaation jälkeen yksi pesäke siirrettiin 20 ml: aan soijalientä 

(ATCC, 2722) ilmatiiviiseen viljelyastiaan. Bakteereja viljeltiin anaerobisissa olosuhteissa (5% 

CO2, 10% H2 ja 85% N2) sekoittamatta. Jokaisesta bakteerista valmistettiin   1-3 bakteeri-

viljelyä.  

 

5.1.2 Näytteenottosysteemi ja on-line-mittaukset 

 

Bakteerimittauksia varten rakennettu näytelinjasto ja näytteenottolaitteiston kaavio on 

esitetty kuvassa 5. Laitteisto on suunniteltu siten, että sillä voitiin suorittaa sekä reaaliaikaiset, 

jatkuvat mittaukset ja tietyn mittauspisteen mittaukset näytteenottoastiasta. Anaerobinen 

kaasuseos ja analyytit johdettiin bakteeriviljelyastian kautta näytteenottoastiaan ja sieltä 

edelleen PTR-TOF-MS-laitteistoon (IoniTOF 1000, Ionicon) inertistä polytetrafluorietyleenistä 

(PTFE) valmistettujen putkien läpi. 300 ml:n näytteenottoastian runko oli valmistettu 

ruostumattomasta teräksestä, kansi polykarbonaatista, ja kannessa sijaitseva filtteri oli 0,22 

µm:n huokoskoon ruiskufiltteri (Sterile Millex®, Merck Millipore). 6-tieventtiiliilejä (080T6-

sarjan virtauksen valintaventtiili, Bio-Chem ValveTM) käytettiin kontrolloimaan kaasun sisään- 

ja ulostuloa. Venttiilit yhdistettiin PTR-TOF-MS-laitteistoon, missä niiden avautumista ja 

sulkeutumista voitiin kontrolloida. Massavirtasäädintä käytettiin kaasuseoksen virtauksen 

säätämiseen kaasupullosta näytteenottolinjastoon.  Mittauksissa käytettiin virtausnopeutta 

20 ml min-1. Mittauslaitteiston avulla pystyttiin mittaamaan kolme bakteeriviljelyä 

samanaikaisesti kontrolloimalla näytteenottoa automaattisesti mittaustietokoneella. 

Reaaliaikaiset mittaukset suoritettiin välillä 17-239 u.  Reagenssi-ionina käytettiin hydronium-

ionia (H3O+).  
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Työssä käytettyä näytteenottolaitteistoa sekä samoja PTR-MS- ja GC-MS-analyysiolosuhteita 

on käytetty aiemmin Roslund et al.73 tekemässä tutkimuksessa, sillä erotuksella, että tässä  

tutkimuksessa  bakteeriviljely ja SPME-näytteenotto suoritettiin eri astioista. Aiemmassa 

tutkimuksessa bakteeriviljely suoritettiin agar-väliaineessa kuvassa 5 esitetyssä 

näytteenottoastiassa 37 oC:ssa ja näytteenotto suoritettiin SPME-nuolella suoraan 

bakteeriviljelyn yläpuolisesta kaasutilasta.  

 

5.1.3 Analyysiolosuhteet kaasukromatografi-massaspektrometrillä 

 

Haihtuvien yhdisteiden erottamiseen ja tunnistamiseen käytettiin kaasukromatografiin 

(Agilent 6890N) yhdistettyä massaspektrometriä (Agilent 5973N). Kolonnina käytettiin DB-

1701-kolonnia (J&W Scientific), jonka pituus oli 30 m, sisähalkaisija 250 µm ja kalvon paksuus 

0,15 µm. Analyyseihin käytetyt olosuhteet on esitetty taulukossa 2.  

 

 

 

SPME-näytteenottoastia 

Kuva 5. Kaavio käytetystä näytteenottosysteemistä.  

37 oC 

SPME-nuoli 
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Työssä käytettiin kahden erilaisen sorbentin SPME-nuolta, DVB/PDMS ja C-WR-PDMS (Smart 

SPME Arrow, CTC Analytics, Sveitsi), joiden molempien faasin paksuus oli 120 µm, kuidun 

pituus 20 mm ja nuolen halkaisija 1,10 mm. SPME–nuolet kunnostettiin ennen käyttöönottoa 

pitämällä kuituja kaasukromatografin injektorissa 250 oC:ssa 28 minuutin ajan. 

Injektointitapana käytettiin jakoinjektiota (jakosuhde 1:50) ja samoja analyysiolosuhteita, 

jotka on esitetty taulukossa 2. Koska kunnostuksen jälkeen kuiduista irtosi runsaasti 

epäpuhtauksia, molemmille kuiduille suoritettiin niin sanottu puhdistusajo kahteen kertaan 

samoilla analyysiolosuhteilla kuin kunnostuksessa, mutta kuituja pidettiin injektorissa noin 

minuutin ajan. SPME–sorbenttien puhdistus suoritettiin aina ennen analyysejä jokaisen 

mittauspäivän alussa pitämällä SPME-sorbentteja kuumassa injektorissa 2 minuutin ajan.  

Näytteenotto suoritettiin huoneenlämpötilassa työntämällä SPME-nuoli septumin läpi 

näytteenottoastiaan, jonka jälkeen sorbentti paljastettiin ja uutto suoritettiin. Uuton jälkeen 

nuoli suljettiin ja asetettiin kaasukromatografin injektoriin. Näytteet desorboitiin nuolesta 2 

minuutin desorptioajalla ja injektointitapana käytettiin suoraa höyrystävää injektiota. 

Analyysiin käytettiin lämpötilaohjelmaa, joka on estetty taulukossa 2.   

Parametri Arvo 

Kaasukromatografi 

 

Kolonni 

Kolonnin mitat 

Injektointitapa 

Injektorin lämpötila 

Kantajakaasu 

Kantajakaasun virtaus 

Lämpötilaohjelma 

Analyysiaika 

 

Massaspektrometri 

 

GC-MS siirtolinjan lämpötila 

Kvardupolin lämpötila 

Ionilähteen lämpötila 

Ionisaatiotekniikka 

Ionisointijännite 

Massa-alue 

Agilent 6890N  

 

Agilent J&W Scientific DB-1701 

30 m x 250 µm x 0,15 µm kalvon paksuus  

Suora höyrystävä injektio (Splitless) 

250 oC 

Helium 

1,0 mL min-1 

40 oC (2min), 10 oC min-1 250 oC (5min) 

28 min 

 

5973N 

 

250 oC 

150 oC 

230 oC 

EI 

70 eV 

20-300 amu 

Taulukko 2. SPME-GC-MS-analyysiolosuhteet.  
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Yhdisteiden tunnistaminen suoritettiin NIST-massaspektrikirjaston (National Institute of 

Standards and Technology Mass Spectral Library) avulla ja mittausdatan käsittelyyn käytettiin 

ChemStation Data Analysis-ohjelmaa. Yhdisteiden etsimisessä ja tunnistamisessa käytettiin 

hyväksi myös ionikromatogrammeja (engl. Extracted Ion Chromatogram, EIC), joiden avulla 

kromatogrammista suodatettiin halutut ionit massa-varaussuhteen (m/z) mukaan. 

Kromatogrammeissa oli havaittavissa toistuvia kontaminaatioita, joiden alkuperä on 

todennäköisesti näytteenotossa, sillä niitä ei esiintynyt SPME-puhdistusajojen tai puhdistetun 

SPME-kuidun ajon aikana. Havaitut epäpuhtaudet olivat pääosin erilaisia siloksaaneja ja 

silaaneja, ja niiden massaspektreissä esiintyi eniten ioneja massa-varaussuhteilla 281, 267, 

207, 77 ja 75.  

Ensimmäisissä bakteerimittauksissa tutkittiin näytteenottosysteemin toimivuutta ja uuttoajan 

vaikutusta havaittaviin yhdisteisiin. Ensimmäinen bakteerimittaus suoritettiin P.gingivalis, 

serotyyppi A (P.g A)-bakteerilla. Kolme ensimmäistä mittausta, mittauspisteissä 0, 48 ja 72 h, 

suoritettiin 2 minuutin uuttoajalla. Kolme seuraavaa mittausta, mittauspisteissä 96, > 120 ja  

> 200 h, suoritettiin 5 minuutin uuttoajalla. Toinen bakteerimittaus suoritettiin P.nigrescens 

(Pn)-bakteerilla. Ensimmäinen mittaus, mittauspiste 0 h, suoritettiin 5 minuutin uuttoajalla. 

Toisessa mittauspisteessä, mittauspiste noin 24 h, mittaus suoritettiin sekä 5 min että 40 

minuutin uuttoajalla, mikä vaikutti merkittävästi havaittaviin piikkeihin. Kaikki loput 

mittaukset neljässä mittauspisteessä (48, 72, 96 ja > 100 h) päätettiin suorittaa 60 minuutin 

uuttoajalla, ja 60 minuutin uuttoaika valikoitui lopulliseksi uuttoajaksi myös kaikissa 

myöhemmissä mittauksissa. Yhdisteiden identifioinnin kannalta mittauspisteellä ei näyttänyt 

olevan suurta vaikutusta ja noin 24 tunnin välillä tapahtuvasta mittauksesta luovuttiin. P.g A- 

ja P.n-bakteereista ja näiden yhteisviljelystä (Pg A + P.n) valmistettiin yksittäisviljelyt, jotka 

mitattiin rinnakkain ja bakteerien annettiin kasvaa ennen mittausta muutaman vuorokauden. 

P.g A ja P.n-viljelyistä suoritettiin molemmilla SPME-kuiduilla mittaukset kahtena 

peräkkäisenä päivänä ja yhteisviljelystä suoritettiin yksi mittaus.  

Analyyseissä indolia voitiin pitää merkkinä bakteerien kasvusta, koska kaikkien tässä työssä 

analysoitujen bakteerien tiedetään tuottavan indolia.73 P.intermedia-bakteerista tehtiin 3 

rinnakkaista bakteeriviljelyä ja uutot suoritettiin kolmessa mittauspisteessä aikavälillä  24-72h. 

Bakteeriviljelyä yritettiin useaan kertaan, mutta bakteeri ei lähtenyt kasvamaan toivotulla 

tavalla. Myös P.g C–mittauksessa oli ongelmia bakteerin kasvun kanssa. Bakteerista 
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valmisteltiin 3 rinnakkaista bakteeriviljelyä ja SPME-GC-MS-mittaukset suoritettiin 5 

mittauspisteessä aikavälillä 20-164 h. Yhdessä kolmesta viljelyastiasta oli silmämääräisesti 

havaittavissa bakteerin selvää kasvua (samea liuos), mutta indolin määrä oli erittäin vähäinen, 

eivätkä kolmen rinnakkaismittauksen tulokset olleet keskenään yhteneviä. Näistä syistä 

johtuen tutkimuksessa päädyttiin keskittymään P.gingivalis A- ja P.nigrescens-bakteerin sekä 

näiden kahden bakteerin yhteisviljelyn (P.g + P.n) tuloksiin, eikä muiden bakteerien 

mittaustuloksia käsitellä tässä tutkielmassa.  

Bakteerimittausten lisäksi suoritettiin mittaus, jossa analysoitiin pelkän kasvatusliuoksen 

tuottamat yhdisteet. Näytteenottolaitteiston putkistoon jäänyt kosteus ja kosteuteen 

mahdollisesti liuenneet yhdisteet aiemmista bakteerimittauksista aiheuttivat 

toistettavuusongelmia mittauksissa, joka havaittiin pelkän kasvatusliuoksen mittausten 

tapauksessa indolin suurena pitoisuutena. Kontaminaatioiden alkuperä ei voinut olla 

esimerkiksi SPME, koska analyysien jälkeisessä SPME-kuitujen puhdistuksen 

kromatogrammeissa ei havaittu yhdisteitä. Siksi päätettiin yksi pelkän kasvatusliuoksen 

mittaus suorittaa niin, että näytteenottoastia irrotettiin näytteenottosysteemistä ja 

huuhdeltiin. Sen jälkeen kasvatusliuosta laitettiin hieman petrimaljalle, joka asetettiin 

näytteenottoastiaan ja näytteenottoastia suljettiin. Näytteenotto petrimaljan nestefaasin 

päältä suoritettiin noin 24 h kuluttua.  SPME-sorbenttimateriaalin valinnalla ei ollut vaikutusta 

yhdisteiden identifioinnissa, sillä jokainen yhdiste havaittiin kumpaakin sorbenttimateriaalia 

käytettäessä.   

 

5.1.4 Tulokset 

 

Yhteensä erilaisia yhdisteitä havaittiin 52, joista suurin määrä, 38 yhdistettä, havaittiin GC-

MS:llä pelkän kasvatusliuoksen mittauksessa. Taulukossa 3 on esitetty identifioidut yhdisteet, 

jotka havaittiin P.gingivalis A- ja P.nigrescens-bakteeriviljelyissä, bakteerien yhteisbakteeri-

viljelyissä (P.g A + P.n) sekä pelkän kasvatusliuoksen mittauksessa yhdisteiden eluoitumis-

järjestyksessä. Esimerkit kromatogrammeista on esitetty liitteenä (LIITTEET 1-2).  
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Yhdiste Massa Peruspiikki 

[m/z] 

Retentio- 

aika [min] 

CAS-

numero 

Kasvatus- 

liuos 

P.g A 

 

P. n P.g A + P. n 

Etanoli 46 31 0,27 - 0,35 64-17-5 x x   

3-metyylibutanaali 86 44 1,37 - 1,43 590-86-3 x  x  

Metyyli metakrylaatti 100 69 1,98 - 2,08 80-62-6 x x x x 

Dimetyyli disulfidi 94 94 2,53 - 2,72 624-92-0 x x x x 

Tolueeni 92 91 2,90 108-88-3 x    

Metyyli 2-metyylibutanoaatti 116 57 3,31 868-57-5 x    

Etyylisykloheksaani 112 83 3,39 - 3,41 1678-91-7 x    

3-metyyli-1-butanoli 88 55 3,50 - 3,58 123-51-3   x x 

Etyyli metakrylaatti  114 69 3,58 - 3,59 97-63-2 x    

3-hydroksi-2-butanoni  88 45 3,61 513-86-0  x   

Heksanaali 100 44 4,32 66-25-1 x    

M-Ksyleeni  160 91 4,83 - 4,87 108-38-3 x x x x 

Metyylipyratsiini 94 94 4,90 - 4,95 109-08-0 x x x x 

Etylibentseeni 106 91 4,91 - 4,92 100-41-4 x   x 

p-Xylene 106 91 5,00 - 5,02 106-42-3 x x   

Isoamyyli asetaatti 130 43 5,52 - 5,55 123-92-2  x   

2-metyyli propaanihappo 88 43 5,57 79-31-2   x x 

Styreeni 104 104 5,80 100-42-5 x  x  

Pentaanihappo etyyli esteri 130 29 5,97 539-82-2 x    

(1-methylethyl)bentseeni  120 105 6,11 98-82-8 x  x  

4-metyyli-2-heksanoni 114 43 6,32 -6,33 105-42-0 x    

Heptanaali 114 44 6,38 - 6,40 111-71-7 x x x  

2,5-dimetyyli pyratsiini 108 108 6,54 - 6,55 123-32-0 x x x  

3-metyyli butaanihappo 102 60 7,23 503-74-2   x  

Isoamyyli propionaatti 144 57 7,25 - 7,27 105-68-0  x   

2-metyyli butaanihappo 102 74 7,28 116-53-0   x x 

Dimetyyli trisulfidi 126 126 7,41 - 7,54 3658-80-8 x  x x  

3-(Metyylitioli)propionaali 104 48 7,49 3268-49-3   x  

6-metyyli-2-heptanoni 128 43 7,51 928-68-7   x  

5-metyyli-2-heptanoni  128 43 7,72 - 7,73 18217-12-4   x  

Heksaanihappo etyyli esteri 144 88 7,81 123-66-0 x    

Isoamyyli isobutanoaatti 158 43 7,92 - 7,93 2050--01-3 x x   

2-etyyli-6-metyyli-pyratsiini 122 121 8,07 - 8,08 13925-03-6 x    

Bentsaldehydi 106 106 8,10 - 8,13 100-52-7 x x x x 

Oktanaali 128 41 8,26 124-13-0 x  x  

2-metyyli-5-(1-metyylietyyli)pyratsiini 136 121 8,86 - 8,88 13925-05-8 x  x  

2-ethyl-1-heksanoli 130 57 9,01 - 9,02 104-76-7 x x   

2-asetyylitiatsoli 127 43 9,13 - 9,15 24295-03-2 x x x x 

Isoamyyli isovaleraatti  172 70 9,49 - 9,50 659-70-1 x  x  

Bentseeniasetaldehydi  120 91 9,74 - 9,75 122-78-1 x  x x x 

2-nonanoni 142 58 9,83 - 9,84 821-55-6 x    

Nonanaali 142 41 9,91 - 9,93 124-19-6 x x x x 

Asetofenoni 120 105 10,03 - 10,04 98-86-2 x  x x 

5-metyyli-2-tiofeenikarboksaldehydi 126 126 11,15 - 11,16 13679-70-4 x  x x 

4-etyylibentsaldehydi 134 133 11,38 - 11,40 4748-78-1 x x x  

Dekanaali 156 57 11,43 - 11,45 112-31-2 x x x x 

Dimetyyli tetrasulfidi 158 79 11,77 - 11,79 5756-24-1  x x x 

Bentsotiatsoli 135 135 12,34 -12,42 95-16-9 x  x x 

6-metyyli-1,2,3,4-tetrahydrokinoliini 147 147 13,73 - 13,79 91-61-2  x   

1-etyyli-1H-indoli  145 130 13,95 - 13,98 10604-59-8   x  

Dodekanaali 184 41 14,16 - 14,21 112-54-9  x x  

Indoli 117 117 14,68 - 14,77 120-72-9 x x x x 

 

Taulukko 3. SPME-GC-MS:llä analysoitujen bakteerien ja pelkän kasvatusliuoksen (soijaliemi) tuottamat yhdisteet in 

vitro. P.g A = P.gingivalis serotyyppi A, P.n = P.nigrescens.  
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On huomioitavaa, että sekä bakteerit että kasvatusliuos voivat tuottaa samoja yhdisteitä, 

jolloin yhdisteiden pitoisuusvaihteluja voidaan käyttää hyväksi, kun halutaan selvittää, onko 

jokin yhdiste pääosin bakteerin vai kasvatusliuoksen tuottama. Tähän tarkoitukseen 

hyödynnettiin PTR-MS-mittausta, ja PTR-MS-mittauksissa myös havaittiin yhdisteitä, joita ei 

havaittu GC-MS-mittauksissa. Esimerkiksi kasvatusliemi tuotti huomattavan määrän asetonia 

ensimmäisen 12 tunnin aikana, mitä ei havaittu GC-MS-mittauksissa, koska ensimmäinen 

mittaus suoritettiin vasta yli 48 tunnin jälkeen. Asetoni on lisäksi erittäin haihtuva yhdiste, 

joten sen havaitseminen käytetyllä GC-MS-menetelmällä voi olla haastavaa. Kuten kuvasta 6 

huomataan, asetoni ja bentsaldehydi ovat pääosin kasvatusliuoksen tuottamia. Tällöin tyhjän 

kasvatusliuoksen ja bakteerien tuottoprofiileissa ei havaita merkittäviä eroja.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvasta 7 havaitaan, että Indoli ja etanoli ovat esimerkkejä yhdisteistä, jotka ovat pääosin 

bakteerien tuottamia. Tämä huomataan merkittävinä pitoisuuseroina bakteerien ja pelkän 

kasvatusliuoksen tuottoprofiileissa. Myös 3-metyylibutanaali, dimetyylidisulfidi ja 

dimetyylitrisulfidi olivat pääosin bakteerien tuottamia, ja niitä tuottivat sekä P.gingivalis A että 

P.nigrescens. PTR-MS-analyysin perusteella ei voitu päätellä, oliko esimerkiksi 2-etyyli-1-

heksanoli pääosin bakteerin vai kasvatusliuoksen tuottamaa, johtuen yhdisteen suuresta 

Kuva 6.(a),(b) PTR-MS:llä mitatut asetonin ja bentsaldehydin tuottoprofiilit. TSB = Kasvatusliuos  

(a) (b) 
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fragmentaatiosta ja piikkien päällekkäisyyksistä. Piikkien päällekkäisyydet vaikeuttivat myös 

esimerkiksi ketonien, 5-metyyli-2-heptanonin ja 6-metyyli-2-heptanonin alkuperän 

määrittämistä PTR-MS:llä, mutta GC-MS:n mukaan molemmat ketonit olivat P.nigrescens-

bakteerin tuottamia. PTR-MS-mittauksissa havaittiin, että sekä P.gingivalis että P.nigrescens 

tuottivat rikkivetyä ja metaanitiolia, joita ei havaittu GC-MS-mittauksissa, mikä voi johtua 

kyseisten yhdisteiden korkeasta haihtuvuudesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.gingivalis A ja P.nigrescens tuottivat molemmat yhdisteitä, joita ei havaittu pelkän 

kasvatusliuoksen mittauksessa.  P.gingivalis A tuotti viisi yhdistettä, joista neljä oli spesifisiä 

tälle bakteerille.  Yhdisteet, jotka olivat spesifisiä P.gingivalis A:lle olivat Isoamyyli asetaatti, 

Isoamyyli propionaatti, 3-hydroksi-2-butanoni eli asetoiini ja 6-metyyli-1,2,3,4-

tetrahydrokinoliini (MeTHQ). P.nigrescens tuotti 8 spesifistä yhdistettä, jotka olivat 3-

metyylibutanoli, 1-etyyli-1H-indoli, 3-(metyylitioli)propionaali eli metionaali, 5-metyyli-2-

heptanoni ja 6-metyyli-2-heptanoni, 3-metyylibutaanihappo, 2-metyylibutaanihappo sekä 2-

metyylipropaanihappo. Dimetyyli tetrasulfidi oli GC-MS-mittauksissa ainoa yhdiste, joka oli 

yhteinen molemmille bakteereille ja jota kasvatusliuos ei tuottanut. Kuvassa 8 on 

havaittavissa, että bakteerien tuottamat yhdisteet erosivat kasvatusliuoksen tuottamista 

 

Kuva 7.(a),(b) PTR-MS:llä mitatut indolin ja etanolin tuottoprofiilit. TSB = Kasvatusliuos 

a) b) 
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yhdisteistä yhdisteryhmien perusteella. Tuloksissa on havaittavissa selkeitä eroja, kuten se, 

että aromaattiset hiilivedyt, monosykliset typpiyhdisteet ja sykliset rikkiyhdisteet olivat 

spesifisiä ravinneliuokselle, kun taas bakteeri-spesifisiä yhdisteryhmiä olivat karboksyylihapot, 

bisykliset typpiyhdisteet ja ei-sykliset rikkiyhdisteet. Tutkituista bakteereista P.nigrescens oli 

spesifinen karboksyylihappojen ja P.gingivalis A estereiden tuottaja, ja parhaat yhdisteet 

P.gingivalis A:n tunnistamiseksi olivat MeTHQ ja asetoiini, ja P.nigrescens-bakteerin 

karboksyylihapot ja 3-metyylibutanoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8.Bakteerien ja kasvatusliuoksen tuottamien yhdisteiden lukumäärät yhdisteryhmittäin. 

Luokitteluun on käytetty sekä SPME-GC-MS- että PTR-MS-mittauksista saatuja tuloksia.  

GC-MS- ja PTR-MS-tulosten yhteenvetona 
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Monosykliset typpiyhdisteet

Bisykliset typpiyhdisteet

Sykliset rikkiyhdisteet

Ei-sykliset rikkiyhdisteet

Yhdisteiden lukumäärä

Bakteeri Kasvatusliuos
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Mittaus, jossa kaksi bakteeria (P.g+P.n) kasvoivat samanaikaisesti samassa ravinneliuoksessa, 

tuotti vähiten yhdisteitä, eikä mittauksessa havaittu yhdisteitä, jotka olisivat olleet uniikkeja 

kyseiselle mittaukselle. Yhdisteet, jotka havaittiin, olivat samoja, joita kasvatusliuos ja 

P.nigrescens tuottivat ja jotka olivat uniikkeja kyseiselle bakteerille tässä tutkimuksessa.  Voi 

olla, että yhteismittauksessa P.nigrescens on kasvanut enemmän kuin P.gingivalis A, tai 

vastaavasti P.gingivalis ei välttämättä ole kasvanut ollenkaan. Toisaalta voi olla, että näiden 

kahden bakteerin rinnakkaiskasvatus näissä olosuhteissa ei johda esimerkiksi uniikkien 

yhdisteiden muodostumiseen tai muodostuneiden yhdisteiden pitoisuudet voivat olla todella 

pieniä. 

Verrattuna Roslund et al.72,73 aiemmin tekemiin tutkimuksiin samoilla bakteereilla, mutta 

erilaisessa väliaineessa, tuloksissa oli havaittavissa sekä samoja yhdisteitä että huomattavia 

eroja. Liuoskasvatuksessa jotkin yhdisteet voivat liueta kasvatusliemeen, millä voi olla 

vaikutusta sekä havaittaviin yhdisteisiin että niiden pitoisuuksiin. Ja sen lisäksi myös väliaineen 

koostumus on tekijä, joka voi vaikuttaa havaittaviin yhdisteisiin. Taulukkoon 4 on koottu 

vertailu tässä tutkimuksessa ja aiemmissa tutkimuksissa agar-väliaineessa identifioiduista 

yhdisteistä P.gingivalis A- ja P.nigrescens-bakteerille.  Tässä työssä P.gingivalis A:n tuottamat 

kaksi esteriä, isoamyyli asetaatti ja isoamyyli propionaatti ovat olleet spesifisiä yhdisteitä 

kyseiselle bakteerille myös aiemmin, mikä vahvistaa yhdisteiden roolia P.gingivalis A:n 

merkkiaineyhdisteinä. Sen lisäksi aiemmassa tutkimuksessa P.gingivalis A:lle spesifisiä 

yhdisteitä olivat isoamyyli isobutyraatti sekä 2-metyyli-1-propaanitioli, joista isoamyyli 

isobutyraattia tuotti tässä työssä pääosin kasvatusliuos, eikä tässä mittauksessa havaittu 

lainkaan 2-metyyli-1-propaanitiolia. P.gingivalis A:n on myös aiemmin todettu tuottavan 

enemmän estereitä, kun muiden luvussa 6.1.1 esitettyjen bakteerien. Tässä työssä havaittua 

asetoiinia ei havaittu aiemmassa tutkimuksessa, mutta yhdiste on suhteellisen yleinen 

bakteerien tuottama yhdiste76 ja joidenkin suussa elävien karsinogeenisten bakteerilajien on 

todettu tuottavan asetoiinia,118  joten yhdiste yksinään ei ole potentiaalinen merkkiaine. 

MeTHQ on 1-metyyli-1,2,3,4-tetrahydroisokinoliinin (1-MeTIQ) rakenneisomeeri, jota on 

aiemmin tuottaneet P.nigrescens ja kaksi muuta P.gingivalis-kantaa, mutta ei P.gingivalis A. 

Mahdollisista spektritulkinnan eroista johtuen eri tutkimuksissa, MeTHQ ja 1-MeTIQ voivat 

olla yksi ja sama yhdiste.   
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 Agar72,73 Panosviljelmä 

 

Yhdiste P.g A P.n P.g A P.n  

1,3,5-trimetyylibentseeni X X    

1-etyyli-1H-indoli X X  X  

1-etyyli-4-metyylibentseeni X X    

1-metyyli-1,2,3,4-tetrahydroisokinoliini / 
6-metyyli-1,2,3,4-tetrakinoliini 

 X X   

2-metyyli-1-propaanitioli X     

2-metyylibutaanihappo    X  

2-metyylipropaanihappo    X  

Metionaali    X  

3-hydroksi-2-butanoni / Asetoiini   X   

3-metyylibutaanihappo    X  

3-metyylibutanaali  X  X  

4-metyyli-1-pentanoli X X     

5-metyyli-2-heptanoni X   X  

6-metyyli-2-heptanoni    X  

Dimetyylidisulfidi X X X* X*  

Dimetyylitetrasulfidi   X X  

Dimetyylitrisulfidi X X X* X*  

Etanoli X X X X  

Etyyli 2-metyylibutanoaatti X  X    

Indoli X X X* X*  

Isoamyyli asetaatti X  X   

Isoamyyli isobutyraatti X     

Isoamyyli propionaatti X  X   

Metaanitioli X X X** X**  

Metyyli isobutyraatti X X    

Propyylisykloheksaani  X    

S-metyyli butaanitioaatti  X    

S-metyyli-3-metyylibutaanitioaatti X X    

Vetysulfidi X X X** X**  

Taulukko 4. Identifioidut yhdisteet bakteereille P.gingivalis serotyypppi A (P.g A) ja P.nigrescens 

(P.n) aiemmissa tutkimuksissa agar-väliaineessa ja tässä tutkimuksessa panosviljelmässä.  

*) Yhdistettä tuotti myös kasvatusliemi, PTR-MS-mittausten perusteella pääosin bakteerien tuottama. 

**) Ei havaittu GC-MS-mittauksissa, identifioitiin PTR-MS:llä. 
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Aiemmassa tutkimuksessaan Roslund et al.73 eivät havainneet yhtään spesifistä yhdistettä 

P.nigrescens-bakteerille, ja esimerkiksi tässä työssä identifioidut yhdisteet, 3-metyylibutanoli 

ja 1-etyyli-1H-indoli ovat olleet yhteisiä monille tutkituille bakteereille aiemmin. Sen lisäksi 5-

metyyli-2-heptanoni on aiemmin ollut sekä P.gingivalis A:n että T.forsythian tuottama sekä 

peräisin osittain käytetystä väliaineesta. Toinen P.nigrescens-bakteerin tuottama ketoni, 6-

metyyli-2-heptanoni ei ole spesifinen yhdiste kyseiselle bakteerille, koska sitä on tuottanut 

myös P.g.74 Väliaineella on myös vaikutusta P.nigrescens-bakteerin karboksyylihappojen 

tuotantoon, joita ei havaittu aiemmin Roslund et al. tutkimuksessa minkään tutkitun bakteerin 

mittauksessa.73 Kolmesta karboksyylihaposta 3-metyylibutaanihappo ja 2-metyylipropaani-

happo ovat myös yleisiä aminohappometabolian lopputuotteita, joita tuottavat P.nigrescens-

bakteerin lisäksi myös P.gingivalis ja P.intermedia.79,80 Metaanitioli ja dimetyylitetrasulfidi 

olivat myös yhdisteitä, joita P.nigrescens ei ole tuottanut aiemmin, mutta dimetyylitetrasulfidi 

oli aiemmin spesifinen yhdiste P.gingivalis C-bakteerille agar-väliaineessa.73 Lukumäärällisesti 

sekä P.gingivalis A että P.nigrescens tuottivat vähemmän yhdisteitä tässä tutkimuksessa kuin 

aiemmin, ja lisäksi tässä tutkimuksessa P.nigrescens tuotti suuremman määrän bakteeri-

spesifisiä yhdisteitä kuin P.gingivalis A. Lisäksi sekä sekä P.gingivalis A että P.nigrescens 

tuottivat agar-väliaineessa 1,3,5-trimetyylibentseeniä, 1-etyyli-4-metyylibentseeniä, 4-

metyyli-1-pentanolia, etyyli 2-metyylibutanoaattia, metyyli isobutyraattia ja S-metyyli-3-

metyyli-butaanitioaattia, joita ei tässä tutkimuksessa havaittu lainkaan. Kyseiset yhdisteet 

liukenevat huonosti veteen, joten se, ettei niitä havaittu tässä tutkimuksessa ei selity 

esimerkiksi sillä, että ne liukenisivat kasvatusliemeen. Sen sijaan väliaineen koostumus voisi 

olla yksi selittävä tekijä sille, miksei kyseisiä yhdisteitä havaittu.  

 

5.2 Yhteenveto ja johtopäätökset kokeellisesta osasta 
 

Tämän työn tarkoituksena oli identifioida suun bakteerien tuottamia haihtuvia yhdisteitä 

panosviljelmässä. Näytteenotto suoritettiin panosviljelmän yläpuolisesta kaasutilasta SPME-

nuolella ja analysointiin GC-MS:llä. Näytteenottosysteemi oli suunniteltu siten, että sen avulla 

oli mahdollista suorittaa sekä SPME-näytteenotto halutussa mittauspisteessä että 

reaaliaikainen analyysi PTR-MS:llä. Mittausjärjestely ja analyysiolosuhteet olivat suhteellisen 

samanlaiset, joita Roslund et al. hyödynsivät samojen bakteerien analysointiin aiemmin. 
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Erotuksena aiempaan tutkimukseen olivat käytetty väliaine, SPME-näytteenottolämpötila ja 

se, että tässä työssä SPME-mittausta ei suoritettu suoraan bakteeriviljelyn kaasutilasta, vaan 

SPME-näytteenottoastia ja bakteeriviljelyyn käytetty astia olivat erotettu PTFE-putkella, jonka 

läpi haihtuvat yhdisteet siirtyvät viljelyastiasta näytteenottoastiaan ja lopulta PTR-MS:iin 

virtausnopeudella 20 ml min-1.  

GC-MS: n avulla pystyttiin tunnistamaan yhteensä 52 yhdistettä, joista suurin osa oli peräisin 

käytetystä väliaineesta. Sekä P.gingivalis A että P.nigrescens tuottivat bakteeri-spesifisiä 

yhdisteitä, joiden avulla bakteerit voidaan erottaa tämän tutkimuksen perusteella toisistaan 

ja lisäksi yhdisteitä, jotka olivat yhteisiä molemmille bakteereille. P.gingivalis A tuotti yhteensä 

5 yhdistettä, joita väliaine tai P.nigrescens ei tuottanut, ja joista kaksi esteriä, 

isoamyyliasetaatti ja isoamyylipropionaatti, ovat olleet spesifisiä kyseiselle bakteerikannalle 

myös aiemmin, joten ne ovat lupaavia P.gingivalis A:n merkkiaineita. Kolme muuta yhdistettä, 

asetoiini, MeTHQ ja dimetyylitetrasulfidi eivät ole spesifisiä kyseiselle bakteerille tai kannalle, 

koska niitä on havaittu eri suun bakteerien tuottavan aiemmin.73,117 P.nigrescens tuotti 

suuremman määrän yhdisteitä kuin P.gingivalis A, joista 4 yhdistettä on havaittu muiden 

patogeenien ja/tai väliaineen tuottavan aiemmin. Metionaali ja 2-metyylibutaanihappo ovat 

lupaavimpia merkkiaineyhdisteitä P.nigrescens-bakteerille, sillä niitä ei ole havaittu suun 

patogeenien tuottavan aiemmin. Näiden kahden bakteerin yhteisviljely (Pg A + P.n) tuotti 

vähiten yhdisteitä, eikä yksikään yhdiste ollut spesifinen kyseiselle mittaukselle. Koska 

havaitut yhdisteet olivat pääosin samoja, joita havaittiin P.nigrescens-mittauksessa, voi olla 

mahdollista, että P.gingivalis A ei kasvanut yhteisviljelyssä lainkaan. Koska bakteerit ovat 

eläviä organismeja, niiden kasvua voi olla vaikea myös ennakoida. Toinen vaihtoehto 

tulokselle voi olla myös se, että näissä olosuhteissa P.nigrescens tukehdutti P.gingivalis A-

bakteerin kasvua. Koska kyseisestä mittauksesta valmisteltiin vain yksi mittaus, ei päätelmiä 

mittauksen suhteen voida tehdä. Koska kahden muun tähän tutkimukseen valitun bakteerin, 

jotka olivat P.gingivalis C ja P.intermedia, bakteeriviljely ei jostain syystä onnistunut, ei tässä 

tutkimuksessa saatujen tulosten valossa voida tehdä vertailua kuin P.gingivalis A- ja 

P.nigrescens-bakteerin tulosten välillä.  
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Sekä GC-MS:llä että PTR-MS:llä oli etunsa ja haasteensa tässä tutkimuksessa ja molempien 

analyysilaitteistojen käyttö rinnakkain tukivat toisiaan. PTR-MS:n haaste oli joidenkin 

yhdisteiden kohdalla suuri fragmentaatio ja spektrien päällekkäisyydet, joka liittyi esimerkiksi 

ketonien analysointiin, jolloin ilman GC-MS-analyysiä ketonien identifiointi olisi ollut 

käytännössä mahdotonta. PTR-MS:n tarkoitus oli mitata haihtuvien yhdisteiden pitoisuudet ja 

siten sitä voitiin hyödyntää varmistamaan yhdisteet, jotka olivat joko pelkästään peräisin 

käytetystä väliaineesta tai jotka olivat sekä bakteerien että väliaineen tuottamia. Lisäksi PTR-

MS:n avulla tunnistettiin kaksi rikkiyhdistettä, rikkivety ja metaanitioli, joita sekä P.gingivalis 

A että P.nigrescens tuottivat, mutta joita ei GC-MS:n avulla havaittu lainkaan. GC-MS ja PTR-

MS:n mittaustulokset olivat kuitenkin pääosin yhteneviä toistensa kanssa ja 

mittausjärjestelyllä kyettiin löytämään molemmille tutkituille bakteereille spesifisiä 

yhdisteitä.  

Vertailu tämän tutkimuksen ja Roslund et al. aiempaan tutkimukseen osoitti, että tuloksissa 

oli sekä yhteneväisyyksiä että eroja.73 Molemmille tutkituille bakteereille löydettiin yhdisteitä, 

jotka on identifioitu kyseisten tai muiden bakteerien  tuottamiksi jo aiemmin ja lisäksi joitain 

aiemmin identifioituja yhdisteitä ei tässä työssä havaittu lainkaan. Erot voivat johtua 

esimerkiksi käytetystä väliaineesta (agar vs. kasvatusliuos), uuttoajasta (2 min vs. 60 min) tai 

uuttolämpötilasta, joka aiemmassa tutkimuksessa oli 37 oC ja tässä tutkimuksessa SPME-

näytteenotto tapahtui huoneenlämpötilassa. Koska käytetyt SPME-sorbentit olivat adsor-

benttipäällysteitä, pitkät uuttoajat ja/tai analyyttien suuret pitoisuudet voivat johtaa 

analyyttien korvaantumisiin. Tässä tutkimuksessa pidemmän uuttoajan tarve voi selittyä 

mittausjärjestelyllä, koska tässä työssä viljelyastian ja näytteenottoastian välillä oleva tilavuus 

oli suurempi, ja on mahdollista, että näytteenottoastian läpi kulkeva jatkuva virtaus on myös 

laimentanut analyyttien pitoisuuksia.  Aiemmassa tutkimuksessa SPME-näytteenotto suoritet-

tiin suoraan agar-väliaineen yläpuolisesta kaasutilasta. Tulevaisuudessa on siis syytä kiinnittää 

huomiota sekä uuttoajan optimointiin että uuttolämpötilaan.  

Loppupäätelmänä voidaan kuitenkin todeta, että SPME-GC-MS- ja PTR-MS-analyysien 

yhdistäminen kyseisellä näytteenottosysteemillä bakteerien tuottamien yhdisteiden 

tutkimiseksi on hyvä menetelmä saada yhdisteistä sekä kvalitatiivista, että kvantitatiivista 

tietoa, koska tässä työssä eri analyysitekniikoilla saadut tulokset olivat keskenään yhteneviä 

ja vertailukelpoisia aiemman tutkimuksen kanssa. Tutkimustulosten vertaamisen perusteella 
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molemmille tässä työssä onnistuneesti viljellyille bakteereille löydettiin sekä uusia 

potentiaalisia MVOC-yhdisteitä, mutta myös varmennettiin kyseisten bakteerien kyky tuottaa 

samantapaisia yhdisteitä erilaisessa väliaineessa. Lisätietoja kuitenkin tarvitaan myös niiden 

bakteerien osalta, joiden bakteeriviljely ei tässä työssä onnistunut, jotta bakteeri-spesifisiksi 

identifioitujen yhdisteiden spesifisyys näiden bakteerilajien ja/tai kantojen välillä varmistuu.  

 

6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Sekä ihmisten että mikrobien tuottamien haihtuvien yhdisteiden havaitsemisella on suuri 

potentiaali olla tulevaisuudessa joko vaihtoehtoinen tai rinnakkainen menetelmä nykyisten 

menetelmien rinnalla diagnostisissa tarkoituksissa.  Etenkin hengitysilma-analyysin laajempi 

käyttö infektiotautien diagnostiikassa sekä sairauksien etenemisen ja hoitovasteiden 

seurannassa voisi olla käänteentekevää lääketieteessä, koska hengitysnäytteiden kerääminen 

on  paitsi kliinisiä matriiseja potilaille miellyttävämpää, myös nopeampaa, koska hengityksen 

analysointi voidaan suorittaa myös reaaliaikaisesti. Tulevaisuudessa tarvitaan kuitenkin  

enemmän tietoa niistä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa ihmisen itsensä normaalisti tuottamiin 

VOC-yhdisteisiin, joita ovat esimerkiksi elintavat, ikä, kansalaisuus ja muut ihmiskehossa 

elävät mikrobit, mutta myös tarkempaa ymmärtämistä havaittavien yhdisteiden biologisesta 

alkuperästä ja suhteesta terveydentilaan. Ihmisten tuottamien VOC-yhdisteiden seuranta 

pidemmällä aikavälillä voi olla tarpeen, ja lisäksi tarvitaan lisää tietoa siitä, kuinka esimerkiksi 

muut samanaikaiset sairaudet voivat mahdollisesti vaikuttaa näihin muodostuviin VOC-

yhdisteisiin.  

Koska tällä hetkellä VOC-analytiikkaan ja näytteenottoon ei ole olemassa yhtenäistä linjaa, ja 

esimerkiksi in vitro-analytiikassa bakteerien kasvuun vaikuttavat tekijät, kuten 

viljelyolosuhteet ja käytetyt bakteerikannat vaihtelevat eri tutkimusten välillä, vaikeuttaa se 

tutkimustulosten vertaamista keskenään. VOC-analytiikkaan on hyödynnetty monia erilaisia 

analyysitekniikoita, kuten aiemmin mainitut massaspektometriaan, ioniliikkuvuus-

spektrometriaan ja laserspektroskopiaan perustuvat tekniikat sekä erilaiset sensorit, joista 

jokaisella on omat vahvuutensa sekä heikkoutensa analytiikassa. Esimerkiksi tässä 

tutkimuksessa käytetty SPME-GC-MS:n etu moniin muihin analyysitekniikoihin, kuten PTR-
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MS:an, SIFT-MS:an ja laserspektroskopisiin tekniikoihin  VOC-analytiikassa on sen kyky 

esikonsentroida, analysoida ja tunnistaa analyyttejä näytematriiseista, jotka voivat sisältää 

todella suuren määrän analyyttejä pienellä pitoisuudella. SPME-GC-MS ei ole yleensä 

analyysitekniikkana kovinkaan nopea eikä laitteiston koko soveltuva kliinisiin tarkoituksiin, ja 

analyysituloksiin voivat vaikuttaa monet analyysiolosuhteet, kuten valittu kolonnimateriaali, 

SPME-sorbenttimateriaali sekä käytetty analysaattori.  

Tässä tutkielmassa keskityttiin tarkemmin yhteen MVOC-analytiikan potentiaaliseen 

sovellusalueeseen, suun patogeenisten bakteerien tuottamien yhdisteiden tunnistamiseen. 

MVOC-yhdisteiden käyttö esimerkiksi parodontiitin varhaisessa havaitsemisessa sekä sen 

etenemisen seurannassa olisi merkittävää ottaen huomioon parodontiitin yleisyyden  ja sen, 

että parodontiitilla ja ”parodontiittibakteereilla” on mahdollisesti rooli useiden muiden 

sairauksien synnyssä. Sekä tämän tutkielman kokeellisessa osuudessa että jo aiemmin on 

todettu, että eri suun bakteerit ja jopa saman bakteerin eri kannat tuottavat osittain 

keskenään erilaisia MVOC-yhdisteitä in vitro, joita voitaisiin käyttää näiden bakteerien 

tunnistamiseen  in vitro tai in vivo esimerkiksi syljestä tai uloshengityksestä. Tutkimustulokset 

ovat kuitenkin rajalliset ja siksi tarvitaan lisätutkimuksia eri bakteerikannoilla erilaisissa 

väliaineissa ja tutkimuksia, jotka ottavat lisäksi enemmän huomioon sekä muut suussa elävät, 

sekä patogeenitset että kommensaaliset bakteerit sekä olosuhteet, joissa bakteerit elävät 

suun pinnoilla. Suussa bakteerit muodostavat biofilmejä suun pinnoille ja bakteerien 

tiedetään tukevan toistensa asuttumista subgingivaaliselle alueelle, joten sekä saman 

kompleksin että eri kompleksien jäsenten samanaikainen bakteeriviljely, esimerkiksi biofilmin 

muodostusta mallintavalla in vitro-mallilla, voisi antaa tietoa siitä, kuinka bakteerien 

tuottamat MVOC-yhdisteet mahdollisesti muuttuvat muiden bakteerien läsnä- tai poissa 

ollessa. Ihmisen suussa elää yksi ihmiskehon laajimmista ja monipuolisemmista 

mikrobiomeista, ja sen lisäksi eri ihmisten suun mikrobiomin koostumus eroaa toinen 

toisistaan, ja nämä seikat ovat haaste MVOC-analytiikalle. Tulevaisuudessa tarvitaan lisätietoa 

paitsi suussa elävien eri bakteerilajien  välisistä suhteista  toisiinsa, mutta myös suhteista 

ihmiseen, ja suun bakteerien MVOC-analytiikka voi osaltaan olla edistämässä tätä 

ymmärrystä.  
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LIITE 1. Esimerkit P.gingivalis- (serotyyppi A) ja P.nigrescens-bakteeriviljelyjen kromatogrammeista. 
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LIITE 2. Esimerkit käytetyn kasvatusliuoksen analyysin sekä P.gingivalis- ja P.nigrescens-

yhteisbakteeriviljelyn kromatogrammeista.  
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