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Tiivistelmä
Useissa tutkimuksissa on huomattu kuparin olevan antibakteerista. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, miten kupari
tarkalleen tappaa bakteereita. Aiemmissa tutkimuksissa kuten ”The survival of Escherichia coli O157 on a
range of metal surfaces” bakteerien määrää kupariyhdisteiden pinnalla on verrattu esimerkiksi niiden
määrään ruostumattomalla teräksellä. Tutkimuksissa on havaittu, että kuparin antibakteeriset ominaisuudet
nopeuttavat

bakteerien

kuolemista

kuparipinnoilla

huomattavasti.

Teimme

itse

monia

tutkimuskysymystämme alustavia tutkimuksia niin kupariliuoksilla kuin erilaisilla metalleilla. Lopulta
päätimme tutkia, onko kuparilla vaikutusta bakteerikasvustojen lisäksi muihinkin mikrobeihin. Käytimme
tutkimuksessamme kolmea bakteeria, yhtä hometta ja yhtä hiivaa. Tutkimus tehtiin lisäämällä näiden lajien
kasvustoihin kuparijauhetta ja havainnoimalla binokulaareilla mahdollisia muutoksia parin päivän kuluttua.
Toistimme kyseiset kokeet kolme kertaa peräkkäisinä päivinä. Hypoteesimme vastaisesti emme kuitenkaan
havainneet varsinaista kasvustoa vahingoittavaa vaikutusta. Pesäkkeiden ulkonäössä tapahtui kuitenkin
pieniä muutoksia, kuten kuparin kanssa kosketuksissa olleiden osien värjäytyminen vihreäksi.
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1 JOHDANTO
Kuparin on havaittu olevan antibakteerista. Kuparin antibakteerisuutta on alettu tutkia runsaasti viime
aikoina. Kiinnostus kupariin julkisten tilojen, kuten sairaaloiden antibakteerisena pintamateriaaliratkaisuna
on myös noussut esiin sen lisääntyneen markkinoinnin myötä. Sairaaloiden ovenkahvojen pintamateriaalina
kupari voisi bakteereita tappamalla vähentää riskiä saada sairaalainfektiotartunta. Hyöty olisi todellinen,
sillä pelkästään Suomessa yli 40 000 ihmistä vuodessa saa sairaalainfektion. Vaikka kuparin antibakteerisista
kyvyistä ollaan hyvin selvillä, ei sen bakteereita tappavaa mekanismia tunneta vielä täysin. Omassa
tutkimuksessamme emme pyri selvittämään mysteeriä kuparin antibakteerisen mekanismin takana, vaan
tavoitteenamme on saada havaintoja sen laajuuteen ja voimakkuuteen liittyen. Tutkimme, mitkä eliöt
oikeastaan ovat kuparille alttiita ja miten se vaikuttaa niiden kasvustoihin. Tutkimuskysymystä vielä
muotoillessamme tulimme myös kokeilleeksi ja tutkineeksi monia muitakin kuparin antibakteerisuuteen
liittyviä seikkoja.
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2 TEORIA
2.1 Alkeiseliöt eli esitumalliset eliöt
Solurakenteensa perusteella eliöt jaetaan kahteen ryhmään: esitumallisiin ja tumallisiin. Esitumallisilla ei ole
kalvon ympäröimää tumaa, tumallisilla eli aitotumallisilla, on. Esitumalliset eliöt eli alkeiseliöt jaetaan
edelleen kahteen kuntaan, jotka ovat bakteerit ja arkit. Esitumalliset eliöt ovat yksisoluisia ja niiden solut
ovat kooltaan pienempiä ja rakenteeltaan yksinkertaisempia kuin aitotumallisten. Esitumallisten solujen
DNA sijaitsee yhdessä rengasmaisessa kromosomissa ja plasmidissa, joka on kromosomista irrallaan oleva
geneettinen elementti. Soluhengitys ja fotosynteesi tapahtuvat esitumallisilla eliöillä solukalvosta
poimuttuneiden kalvojen pinnalla. Esitumallisten solujen koko on noin 1-10 µm ja muodoltaan ne ovat
moninaisia: spiraalille kiertyneitä, pallomaisia, sauvamaisia ja käyriä. Esitumalliset lisääntyvät jakautumalla.

Esitumallisiin kuuluvat bakteerit ja arkit ovat vanhimpia yksisoluisia eliöitä, ja ne selviytyvät hyvin
vaihtelevissa olosuhteissa. Niitä elääkin nykyään kaikkialla maapallolla, myös äärimmäisissä olosuhteissa.
Jotkut esitumallisista ovat ihmiselle hyödyllisiä, kuten suoliston bakteerit, toiset taas aiheuttavat erilaisia
infektioita. [1,2]
Esitumallisia hyödynnetään monin tavoin. Arkkien sovellukset liittyvät jokapäiväiseen elämään:
metanogeenejä voidaan käyttää jäteveden käsittelyssä niiden mädättämiskyvyn ja biokaasun vapautumisen
vuoksi kun taas asidofiilien avulla pystytään helpottamaan/helpotetaan metallin erottelua malmista.
Arkkien tuottamia entsyymejä käytetään kuitenkin sovelluksia enemmän. Teollisuudessa arkeista eristettyjä
entsyymejä käytetään muun muassa korkeaa lämpötilaa vaativassa ruuan prosessoinnissa, esimerkiksi
valmistettaessa vähälaktoosista maitoa.
Bakteerien hyötyjä ihmisille ovat esimerkiksi bakteerien käyttö ravinnon tuotannossa, kuten viiliä ja
jogurttia valmistettaessa (ne ovat pääosin bakteerien erittämää limaa) ja lääkkeiden, kuten streptomysiinin
ja erytromysiinin, valmistuksessa. Bakteerit myös vaikuttavat ihmisen hyödyntämien malmien ja
merenpohjan metallisaostumien syntyyn. Myös osa maaöljystä on peräisin bakteereista.[3]
Bakteereista on myös haittaa ihmiselle. Bakteerit aiheuttavat tauteja infektoimalla ihmisen. Bakteerien
aiheuttamia tauteja ovat mm. tulehdukset, keuhkokuume ja jäykkäkouristus. Tautibakteerit tuhoavat
isäntäeliön soluja sulattamalla niitä ja tuottamalla myrkkyjä. Myös ruoan pilaantuminen johtuu
bakteereista, bakteerit hajottavat sitä. [3]
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2.1.1 Bakteerit
Bakteerit ovat pieniä yksisoluisia eliöitä, jotka kuuluvat esitumallisiin eliöihin. Bakteereja voidaan luokitella
monin eri tavoin: soluseinäin rakenteen perusteella grampositiivisiin ja -negatiivisiin, muodon perusteella
kokkeihin eli pallobakteereihin, sauvabakteereihin, vibriohin eli käyriin sauvoihin, spirilleihin eli kierteisiin
sauvoihin. Osa bakteereista, esimerkiksi maaperässä oleva jäykkäkouristusbakteeri, pystyy selviämään
epäedullisissa olosuhteissa muuttumalla lepoitiöiksi. Lepoitiöt voivat säilyä vuosikymmeniä ja aloittaa
kasvun uudelleen jos olosuhteet muuttuvat suotuisemmiksi. [1,2]
Bakteereita esiintyy luonnossa ja ihmisessä runsaasti. Ihmisessä on noin 1,5 kg bakteereja iholla,
limakalvoilla ja suolistossa, ja nämä ovat ihmiselle hyödyllisiä bakteereja jotka vastustavat ulkoapäin kehoon
tunkeutuvia bakteereja sekä säätelevät monia elintoimintoja. Ihmisen paksusuolen bakteerit tuottavat
ihmiselle tärkeitä K- ja B-vitamiineja.[3]

Bakteerisolu
Solua ympäröi soluseinä, jossa on bakteerista riippuen paksumpi tai ohuempi peptidoglykaanikerros, jonka
ulkopuolella joillakin bakteereilla on limakapseli. Soluseinän sisäpuolella sijaitsee solukalvo. Solukalvo
osallistuu solun hengitykseen mesosomin avulla (solukalvon sisään kääntynyt kierteinen poimu), aineiden
erittämiseen solusta ja ravinteiden sisäänottoon. Bakteereissa on myös värekarvoja (cilia) ja siimoja
(fagelloja) liikkumista varten. Sisällä bakteerissa on solulimaa, jossa sijaitsevat proteiineista ja RNA:sta
koostuvat ribosomit ja nukleoidi, joka sisältää bakteerin DNA:n. Bakteerit lisääntyvät jakautumalla ja
optimaalisissa oloissa erittäin nopeasti, esimerkiksi tutkituin bakteeri E.coli voi jakaantua 20 minuutin
välein. [1,2,9]

Kuva 1. Bakteerin rakennekuva
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Bakteerien Gram-värjäys
Grampositiiviset bakteerit värjäytyvät violeteiksi, ja gramnegatiiviset punaisiksi. Ero gramvärjäytymisessä
perustuu

erilaisiin

soluseinärakenteisiin.

Grampositiivisten

bakteerien

soluseinässä

on

paksu

peptidoglykaanikerros kun taas gramnegatiivisten solujen soluseinät sisältävät enemmän lipidiä kuin
peptidoglykaania. [5]
Ensin otetaan bakteerista näyte, joka kuivatetaan varovasti kuumentamalla kiinni preparaattiin. Sen jälkeen
preparaatti upotetaan kristalliviolettiliuokseen minuutiksi, huuhdotaan ja upotetaan Lugolin jodiliuokseen
minuutiksi. Tällöin syntyy kristallivioletti-jodi komplekseja, ja soluseinät värjäytyvät sinisiksi. Jälleen
preparaatti huuhdellaan juoksevalla vedellä, ja upotetaan alkoholiin. Soluseinän rakenteesta riippuen
alkoholi voi huuhtoa värin pois soluista. Grampositiivisilla soluilla kristallivioletti ei huuhtoudu pois, sillä se
jää

alkoholikäsittelyssä

kutistuvan

peptidoglykaanikerroksen

alle,

kun

taas

gramnegatiivisilla

alkoholikäsittely rikkoo soluseinän lipidejä, jolloin väri huuhtoutuu pois. Huuhtelun jälkeen preparaatti
upotetaan vielä safraniiniliuokseen jolloin gramnegatiiviset solut joista sininen väri on huuhtoutunut pois,
värjäytyvät punaisiksi ja grampositiiviset taas säilyvät violetteina. [5]

2.2 Sienet
Sienet ovat oma eliökuntansa, ja erilaisia sienilajeja tunnetaan yli 100 000. Suurin osa sienistä on
mikrosieniä, kuten hiivat ja homeet. Sienet koostuvat mikroskooppisen ohuista rihmoista, joiden
kokonaisuutta kutsutaan sienirihmastoksi. Sienirihmasto voi suotuisissa olosuhteissa tuottaa itiöemän, jota
yleiskielessä kutsutaan sieneksi. Lisääntyminen tapahtuu sienillä suvuttomasti itiöiden avulla. [1,2]
Sienet kuuluvat aitotumallisiin eliöihin ja niiden soluissa on suhteellisen yksinkertainen rakenne
eläinsoluihin verrattuna. Sienisolut sisältävät solulimaa, jossa on tuma, mitokondrioita ja vakuoli eli
solunesterakkula. Mitokondriot ovat sileästä ulkokalvosta ja poimuttuneesta sisäkalvosta rakentuneita
soluelimiä. Sienisoluissa on myös solulimakalvostoa, jossa valmistetaan ja muokataan proteiineja ja lipidejä.
Soluhengitys tapahtuu mitokondrioissa, joilla on myös omaa DNA:ta. Useimmilla sienillä soluseinä on
rakentunut vahvasta mutta joustavasta kitiinistä, joka on monimutkainen hiilihydraatti, ja myös hyönteisten
ja muiden niveljalkaisten ulkoiset rakenteet ovat kitiiniä. [1,2]
Sienissä ei ole viherhiukkasia ja näin ollen ne ovat toisenvaraisia eliöitä. Sienet hankkivat ravintonsa joko
hajottamalla kuolleiden eliöiden orgaanisia yhdisteitä ulkopuolelleen erittämillään entsyymeillä tai
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loisimalla. Sienet voivat myös elää molempia osapuolia hyödyttävässä eli mutualistisessa suhteessa jonkin
toisen eliön kanssa. Tätä kutsutaan myös symbioosiksi. [1,2]

2.2.1 Homeet
Homeet

ovat

monisoluisina

rihmastoina

kasvavia

mikrosieniä.

Kasvaakseen homeet tarvitsevat ehdottomasti happea, mutta veden
saanti ei ole niin välttämätöntä. Homeet selviävät kuivissakin
olosuhteissa. Luonnossa homeet ovat laajalle levinneitä, sillä ne
selviävät vaatimattomissakin olosuhteissa. [13]
Homeita esiintyy yleisesti elintarvikkeiden pinnalla, esimerkiksi leivässä,
juustossa, kuivatuissa hedelmissä ja hillossa. Osa homeista on
myrkyllisiä ja niiden syöminen tai hengittäminen on ihmiselle haitallista.

Kuva 2. Eräs home ja pieni
määrä kuparia kasvatusalustalla

Rakennuksissa esiintyvät homeet voivat aiheuttaa allergioita. [3]
Homeita käytetään hyödyksi elintarvikkeiden, kuten homejuuston, valmistuksessa ja lääketeollisuudessa
antibiootteja valmistettaessa. Luonnossa homeet taas ovat tärkeitä eloperäisen aineksen hajottajia. [13]
Homeet lisääntyvät suvuttomien kuroutumaitiöiden avulla. Kuroutumaitiöt muodostuvat rihmastojen päissä
ja ovat väritykseltään voimakkaan punaisia, keltaisia, sinivihreitä, ruskeita tai mustia, ja ne antavat värin
koko rihmastolle. [13]

2.2.2 Hiivat
Hiivat ovat yksisoluisia sieniä, mutta jotkut hiivalajit kuitenkin esiintyvät rihmastona. Hiivat viihtyvät
lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa, joissa on sokereita, kuten hedelmissä, kukissa ja puunkuorella. Hiivat
lisääntyvät suvuttomasti silmikoitumalla eli muodostunut tytärsolu irtoaa emosolusta. [14]
Hiivasieniä käytetään alkoholijuomien valmistuksessa ja leipomisessa. Luultavasti tunnetuin hiivalaji onkin
leivinhiiva, Saccharomyces cerevisiae. Jotkut hiivalajit taas ovat ihmiselle patogeenisiä eli tauteja
aiheuttavia. Hiivat voivat myös aiheuttaa ruokatarvikkeiden tai juomien pilaantumisen, esimerkiksi pitkään
avattuna olleessa mehussa voi alkaa käymisreaktio. [3]

8

2.3 Antibakteerisuus
Antibakteeriset tai antimikrobiset ominaisuudet eivät ole luonnossa niin harvinaisia kuin voisi kuvitella. Niitä
esiintyy kaikenlaisilla organismeilla ja aineilla, kuten homeilla ja metalleilla. Antibakteeristen aineiden
kiinnostavuus on varsin ymmärrettävää: monet taudit ovat bakteeriperäisiä ja siten bakteereja heikentäviä
aineita voitaisiin käyttää hoitokeinona ihmisten sairauksiin.
Kaikkia lääkkeeksi sopivia mikrobien kasvua estäviä tai niitä tuhoavia aineita kutsutaan mikrobilääkkeiksi.
Näistä antibiootit ovat toisten mikrobien, usein sienien, tuottamia. [5] Skotlantilainen tutkija Alexander
Fleming keksikin antibiootit huomaamalla Penicillium notatum-homeen vaikutuksen stafylokki-bakteereihin
[20]. Useimmat mikrobilääkkeet eivät tapa bakteereja vaan estävät tai hidastavat niiden kasvua.
Vaikutustapoja on useita, ja pääosin mikrobilääkkeet vaikuttavat johonkin bakteerisolun osaan.[5]
Mikrobilääkkeistä osa estää soluseinän peptidoglykaanin eli mureiinin biosynteesin kemiallisella reaktiolla.
Peptidoglykaania on vain bakteereissa, joten lääke ei vaikuta ihmisiin. Nämä mikrobilääkkeet vaikuttavat
vain kasvaviin soluihin, sillä lepäävä solu tai itiö ei suorita mureiinisynteesiä. [5]
Toiset lääkkeet taas häiritsevät solukalvon toimintaa siten, että lääkkeistä sitoutuu yhdisteitä solukalvoon tai
lääke tekee solukalvoon aukkoja. Jotkut mikrobilääkkeistä vaikuttavat bakteerin perimään estämällä DNA:n
kahdentumista ja transkriptiota eli koodatun RNA:n valmistusta. Osa estää proteiinisynteesin toiminnan.
Yllämainittujen haitallinen vaikutus vain bakteereille perustuu bakteeri- ja aitotumallisten solujen erilaiseen
toimintaan. [5]
Kloori ja hopea ovat myös antibakteerisia, ja ne vaikuttavat eri tavalla kuin mikrobilääkkeet, sillä lääkkeiden
ei tule vaikuttaa muihin kuin bakteerisoluihin. Kloori on kohtuullisen hapettuvaa ja vaikuttaa useisiin
bakteerisolun osiin. Hopea taas heikentää joidenkin entsyymien toimintaa sitomalla tioliyhdisteitä (-SH)
soluun. [17]

2.3.1 Antibakteeristen aineiden käyttö
Antibakteerista aineista tekee kiinnostavan niiden käyttömahdollisuudet ja sovellukset, jotka usein liittyvät
lääketieteeseen.

Antibakteerisille

ominaisuuksille

on

olemassa

kuitenkin

runsaasti

muitakin

sovelluskohteita, kuin vain pelkät lääkkeet. Kuitenkaan kuparin kohdalla varsinainen lääkekäyttö ei liene
todellinen vaihtoehto. Kupari on myrkyllistä vain suurina annoksina (päivittäinen saantisuositus 0,5-3,0 mg)
[25], mutta sen puute ja liiallinen saanti aiheuttavat ihmiselle vaaratiloja. Kuparin puute esimerkiksi
ilmaantuu usein anemiana, joka johtuu häiriintyneestä hemoglobiinin muodostuksesta ja punasolujen
eliniän lyhenemisestä. Kuparimyrkytykset ovat harvinaisia niiden vaatiman suuren kupariannostuksen
vuoksi. Myrkytyksen oireita ovat pahoinvointi, päänsärky, mahakrampit ja ripuli. [24]
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Eräs antibakteeristen aineiden käyttökohde on niiden käyttö kosketuspintojen valmistusmateriaalina. Tämä
on ehkäpä suurin yksittäinen taustatekijä, joka ajaa kuparin antibakteerisuuden tutkimusta eteenpäin.

2.3.2 Sairaalainfektiot
Kuparin

käyttöä

sairaaloiden

ovenkahvoissa

on

pohdittu

paljon,

sillä

kupari

voisi

ehkäistä

sairaalainfektioiden leviämistä tappamalla ovenkahvojen bakteereja. Uusia tapoja bakteereiden
hallitsemiseen on tärkeää kehittää, sillä jotkin bakteerista, kuten kolibakteerit, ovat antibioottien liikakäytön
vuoksi tulleet vastustuskykysiksi antibiooteille. Nämä antibioottiresistentit bakteerit ovat suuri uhka myös
sairaaloissa.
Sairaalainfektio on infektiotauti, jonka tartunnan potilas saa sairaalahoidon aikana. Sairaalainfektioiden
määrästä on saatavilla runsaasti tietoa. Terveyskirjaston ”Sairaalainfektiot ja sairaalabakteerit” - artikkelin
mukaan bakteerit aiheuttavat peräti 90 % sairaalainfektioista: motiivi antibakteeristen materiaalien käytölle
on siis varsin selvä. Sairaalabakteereita puolestaan ovat bakteerit, jotka ovat sairaaloissa tavallista kotia
yleisempiä. Niille on myös ominaista tavallista bakteeria suurempi vastustuskyky, mutta muuten ne ovat
paljolti samankaltaisia kuin perinteiset kotona esiintyvät bakteerit, kuten kolibakteerit.
Terveyskirjaston artikkelin mukaan jopa joka kahdeskymmenes eli 5 % sairaalan potilaista saa jonkinasteisen
sairaalainfektion. Luku on huomattavan suuri ja vastaavan kaltaisia suuria numeroita esiintyy myös muissa
lähteissä, niin ulkomailla kuin Suomessakin. Erityisesti teho-osastolla ja muilla kriittisillä osastoilla
sairaalainfektioiden määrä on vielä huomattavasti suurempi.
Koko valtion mittapuulla tarkasteltuna terveyskirjasto arvioi, että peräti 40 000–50 000 saisi vuosittain
sairaalainfektion Suomessa. Huomattavaa on, että sairaalainfektion seurauksena kuolleita arvioidaan olevan
noin 700–800 vuosittain vain Suomessa.
Yleisimmät sairaalainfektiotyypit ovat leikkaushaavainfektiot ja leikkausten jälkeiset kudosten syvät
infektiot, virtatieinfektiot, keuhkokuume, ripulitaudit ja verenmyrkytys. Sairaalainfektion riski on suurin
vakavasti sairailla ja niillä, joille tehdään vaativia leikkauksia tai annetaan tehohoitoa.
Kaikesta huolimatta sairaalat ovat kuitenkin huomattavasti puhtaampia kuin esimerkiksi tavallinen koti ja
siten sairaaloissa on myös vähemmän taudinaiheuttajia. Kuitenkin suurimman osan sairaalainfektioista
aiheuttaa bakteeri. Tavallisesti sairaalainfektiot kehittyvät aivan tavallisista potilaiden mukanaan tuomista
luontaisista bakteereista, kuten suoliston kolibakteereista.
Terveyskirjaston artikkelissa arvioidaan vain kolmanneksen sairaalainfektioista syntyvän ulkopuolisen
tartunnan seurauksena, eli bakteerin saa yleensä toiselta potilaalta. Bakteerien siirtyminen potilaiden välillä
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puolestaan

tapahtuu

tavallisesti

hoitajien

käsien

välityksellä.

Vähäisemmissä

määrin

myös

huoneympäristöjen pinnoilta voi tarttua kosketustartuntoja, sekä ilman välityksellä pisaratartuntoja.
Sairaalainfektioita voidaan yrittää ehkäistä monin eri tavoin, joista kuitenkin yleisin ja tehokkain on tehokas
hoitajien käsien desinfiointi aina siirryttäessä hoitamaan seuraavaa potilasta.

2.4 Kupari
2.4.1 Hapettuminen
Usein kuparimetallista valmistettujen käyttö- ja koriste-esineiden yhteydessä törmätään kuparille
ominaiseen vihreään väriin. Vihreää väriä saattaa toisinaan esiintyä myös vaaleissa hiuksissa, mikäli
suihkuveden kuparipitoisuus on noussut liian korkeaksi, esimerkiksi kuparisten vesiputkien korroosion
seurauksena. Kuparin vihreä väri johtuu patinoitumisesta, jonka aiheuttavat ilmakehän epäpuhtaudet,
lähinnä rikki- ja kloridiyhdisteet. Kemiallinen reaktio on erilainen ilmastosta riippuen. Kuparin patinoituessa
sen pinnalle muodostuu oksidikerros eli se hapettuu. [28]

2.4.2 Kuparin antibakteerisuuden aiempi tutkimus
Kuparin antibakteerisia ominaisuuksia on tutkittu vasta vähän aikaa. Antibakteerisuuden ja etenkin sen
mekanismin tutkimus on kuitenkin jatkuvassa kasvussa. Löysimme aiheeseen liittyen muutamia kiintoisia ja
selkeitä tutkimuksia. Vaikuttaa siltä, että kuparin antibakteerisuutta on tutkittu eniten juuri E.coli bakteerin
kanssa.

Lisäksi

löysimme

joitakin tutkimuksia, joissa on ollut

antibakteerisuuden vaikutuksen eroja eri bakteerilajeilla.
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tavoitteena

selvittää kuparin

Päätimme ottaa tutkielmassamme erityisesti
käsiteltäväksi erään ”International Journal of
Food

Microbiology”-lehdessä

julkaistun

tutkimuksen ”The survival of Escherichia coli
O157 on a range of metal surfaces”. Kyseinen
tutkimus on hyvin selkeästi toteutettu ja
tutkimuksessa

kerätty

data

on

esitetty

havainnollisesti. Tutkimuksen tavoitteena on
yksinkertaistettuna ollut selvittää bakteerien
kuolemiseen

vaadittavaa

metallipinnoilla.
erilaisia

Tutkitut

kupariseoksia,

aikaa

erilaisilla

metallipinnat
kuten

ovat

messinkiä

ja

pronssia, ja niiden kuparipitoisuudet ovat väliltä
55 % ja 100 %. Kokeet suoritettiin kahdessa eri
lämpötilassa: huoneenlämmössä 20 °C sekä
jääkaappilämpötilassa

4

°C.

Lisäksi

vertailukohdaksi tehtiin vastaavat mittaukset
ruostumattomalla teräksellä.
Tutkimus osoittaa varsin selkeästi bakteerien
kuolevan

huomattavasti

tehokkaammin

kuparisilla kuin teräksisillä pinnoilla. Tämän
lisäksi yleinen trendi tuntuisi olevan, mitä
enemmän kuparia metallissa, sitä tehokkaammin
bakteerit

hävisivät.

Tutkimuksesta

tekee

luotettavan oloisen tarkasti kuvatut työvaiheet ja

Kuva 3. Bakteerien elinikä eri metallipinnoilla
kahdessa eri lämpötilassa

-laitteet, sekä hyvin hallittu tutkimusympäristö.

12

Kuva 4. Bakteerien määrä (•) ruostumattomalle teräkselle altistuksen aikana huoneen lämpötilassa
(20 °C)
Kuva 5. Bakteerien määrä kuparijohdannaisille altistuksen aikana, huoneen lämpötilassa (20 °C)

2.4.3 Kuparin antibakteerisuus
Kuparin antibakteerisuuden syy ei ole vielä täysin selvillä. Bakteerin tappavaa ominaisuutta tai menetelmää
on hankala tutkia, sillä se tapahtuu mikrotasolla mikä tekee itse antibakteerisen efektin havaitsemisesta
hankalaa. Bakteereista ei myöskään jää jälkiä, joista niiden kuolin tavan voisi päätellä.
Vaikka varmaa syytä ei ole julistettu, on olemassa joitain tieteellisiä tutkimuksia, jotka ovat koettaneet
selvittää vastausta. Tutkimukset ehdottavat, että kuparin antibakteerinen mekanismi perustuu siihen, että
kupari vahingoittaa jotenkin bakteerin rakenteita.
Joidenkin tutkimusten (”Metallic Copper as an Antimicrobial Surface”) mukaan kuparin antibakteerinen
efekti perustuu moneen vaiheeseen. Ensin jännite-ero bakteerin solukalvon sisä- ja ulkopuolella puhkaisee
solukalvon päästäen kupariyhdisteitä bakteerisolun sisään. Kupariyhdisteet vahingoittavat bakteerin
organelleja estäen sen ravinnonsaannin ja energiantuotannon. Samanaikaisesti yhdisteet vaurioittavat
bakteerin perimää. Yhdessä nämä vahingoittavat bakteerisolua niin pahasti, ettei se pysty enää tuottamaan
sen elämälle tärkeitä aineita ja energiaa eikä lisääntymään perimän viallisuuden vuoksi.
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Kuva 6. Kuvassa (A) kupari liukenee kuparipinnalta ja aiheuttaa soluun vahinkoa. (B) Solukalvo repeää
kuparin ja muiden jännitysilmiöiden vuoksi, johtaen solukalvon jännitteen ja solulimasisällön häviämiseen.
(C) Kupari-ionit aiheuttavat reaktiivisten happiyhdisteiden synnyn, mikä edelleen aiheuttaa solulle
vahinkoa. (D) Tapahtuu pistemutaatioita: genomi- ja plasmidi- DNA vaurioituvat.
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT
Omissa

bakteeriviljelmissämme

elatusainemaljoja

valmistimme

bakteerikasvatuksia

varten.

Valmistimme elatusainetta lisäämällä 4,0g agaria eli
erästä merilevää ja 1,0g lihaliemitiivistettä 200:n
millilitraan vettä. Usein valmistimme elatusainetta myös
kaksinkertaisen annoksen kertomalla kaikki määrät
kahdella. Näin saatua seosta sekoitetaan huolellisesti ja
lämmitetään mikroaaltouunissa, aluksi kaksi minuuttia ja
tämän jälkeen noin minuutti kerrallaan varoen koko ajan
ylikiehumista. Lämmitystä jatketaan noin kymmenen
minuuttia,

kunnes

seos

näyttää

tasaiselta

ja

läpikuultavalta. Viisi minuuttia jäähtynyt elatusaine
voidaan tämän jälkeen kaataa varovasti maljoihin
tasaiseksi muutaman millimetrin paksuiseksi koko pohjan
peittäväksi kerrokseksi. Kun maljojen elatusaine on

Kuvat 7 & 8. Kuvissa elatusaineen
valmistustarvikkeet, sekä valmiita maljoja
tarjottimella

jähmettynyt noin 30 minuuttia, voidaan ne kääntää ylösalaisin ja jättää jääkaappiin (4 °C) säilytykseen
pitkäksikin aikaa. Ylösalaisin kääntäminen estää veden valumisen kasvatusaineelle, jolloin vältytään
maljojen ennenaikaiselta vaurioitumiselta.
Kaikkia organismeja kasvattaessamme pyrimme kasvattamaan
niitä S-kirjaimen muotoon, jolloin niitä olisi helppo tarkastella
ilman, että pesäkkeet kasvaisivat yhteen.
Maljat, joihin oli siirrostettu eliöitä kasvamaan, suljimme aina
tiiviisti Parafilmillä. Pinosimme maljat lämpökaappiin, jossa
varsinainen eliöiden kasvu tapahtui. Lämpökaappi on hämärä,
mutta ei täysin pimeä, ja sen lämpötilaksi oli asetettu 39 °C.
Näytteet ovenkahvoista otettiin steriilillä pumpulitikulla, joka
kastettiin

keitetyssä

vesijohtovedessä.

Tutkittavaa

pintaa

pyyhkäistiin pumpulitikulla, minkä jälkeen pumpulitikku pyyhittiin
kasvatusalustaan. Tämän jälkeen kasvatusmalja suljettiin ja
pumpulitikku vaihdettiin uuteen. Myös maljoille asettamistamme
metallipaloista tehdyt pyyhkäisynäytteet tehtiin samalla tavalla.
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Kuva 9. Kuva binokulaarista, jota
käytimme eliöiden tarkastelussa

Alussa käytimme maljasta toiseen bakteerikantoja siirrostettaessa muovisia steriilejä siirrostussilmukoita.
Tutkimuksemme loppupuoliskolla, esimerkiksi lopullista tutkimusta tehdessämme käytimme kuitenkin
platinasta valmistettua siirrostussilmukkaa, jonka steriloimme huolellisesti liekillä jokaisen siirrostuskerran
välissä.
Teimme tutkielmamme aikana runsaasti bakteeriviljelmiä: valmistimme ja käytimme yhteensä 99
kasvatusmaljaa.
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4 TUTKIMUSKYSYMYKSEN MUOTOUTUMINEN
Tutkimme kuparin ominaisuuksia ensin kirjallisesti erilaisista lähteistä. Huomasimme muun muassa, että
kuparia on alettu markkinoimaan antibakteerisena pintamateriaalina yllättävän runsaasti. Kuparia
markkinoivat sivustot vetoavat yksityishenkilöiden kotien pintamateriaalivalintojen lisäksi myös julkisten
tilojen hoitajiin ja etenkin sairaaloihin.
Tutkimme kuparin antibakteerisuutta myös käytännössä tekemällä omia viljelmiä. Tavoitteenamme oli saada
vastaukset mieltämme eniten askarruttaviin kysymyksiin: kuinka voimakas tai laaja on kuparin
antibakteerinen efekti? Entä vaikuttaako kupari myös muihin pieneliöihin kuin bakteereihin? Millaisissa
määrin kuparia kannattaa käyttää, jotta sen teho olisi optimaalinen? Itse kuparin vaikutusten tutkimisen
lisäksi pohdimme olisiko kuparin käyttö todellisuudessa hyvä tapa vähentää bakteeritartuntoja esimerkiksi
sairaalaolosuhteissa.

4.1 Ovenkahvatutkimus
Aloitimme omat tutkimuksemme ottamalla näytteitä ympäristömme erilaisilta pinnoilta. Otimme näytteitä
koulustamme, jossa opiskelee yhteensä noin 800 opiskelijaa. Näytteitä pyrimme ottamaan mahdollisimman
monipuolisesti eri pinnoilta ja eri puolilta koulurakennusta. Halusimme tutkia pääasiassa ovenkahvojen ja
muiden vastaavien kosketuspintojen bakteerikantoja. Koulussamme kaikkein tavallisimmat ovenkahvat ovat
messinkiä, joka on eräs kupariseos. Tämä tekee koulumme ovenkahvoista oivan tutkimuskohteen: olihan
eräs kuparin mahdollisista käyttötarkoituksista ovenkahvojen valmistaminen julkisiin tiloihin.
Otimme näytteitä yhteensä kolmesta kuparia sisältävästä ovenkahvasta, sekä kolmesta muusta pinnasta:
kahvikoneen muovisesta nappulasta, vessan lavuaarin kahvasta sekä puisesta ovenkahvasta koulumme
aulasta (ks. Tutkimusmenetelmät). Kuparia sisältävissä ovenkahvoissa bakteereja ei kasvatusmaljoillamme
kasvanut silmämääräisesti arvioituna yhtä paljoa kuin muilla pinnoilla. Tulos yllätti meidät selkeydellään:
vaikka otoskoko tässä kokeilussa oli varsin pieni, vahvistaa se silti muissa tutkimuksissa ilmi käynyttä
havaintoa kuparisten pintojen bakteerintappokyvystä.
Eräs mielenkiintoinen tutkimuksenkohde

voisi olla juurikin ovenkahvojen bakteeripitoisuuksien

mittaaminen ja tarkastelu laajamittaisemmin. Tutkimukseen kuitenkin liittyisi ainakin kaksi ongelmaa: mistä
saada pinnoille realistinen esimerkiksi sairaalaolosuhteitakin tai edes koulua muistuttava bakteerikanta,
jonka kaiken lisäksi tulisi olla vertailukelpoinen muualla rakennuksessa olevien ovenkahvojen kanssa.
Toisaalta ovenkahvojen ja muiden kosketuspintojen kemiallinen rakenne tulisi tuntea, jotta tulokset
voitaisiin myös analysoida asianmukaisesti. Vain pintaa katsomalla on hyvin vaikea sanoa, sisältääkö
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materiaali oikeasti kuparia ja jos kyllä, niin kuinka paljon. Tähän kaatui kyseisen kysymyksen tutkinta myös
meidän osaltamme.

4.2 Bakteerit ja metallit
Kun olimme tarkastelleet koulusta ottamiemme näytteiden
sisältöä, päätimme lisätä eliöiden joukkoon myös paloja
erilaisia metalleja: rautaa, alumiinia, lyijyä, sinkkiä ja tietenkin
kuparia. Metallit olivat peräisin kemianvarastostamme, eikä
niitä steriloitu. Tarkastelimme maljojen bakteerikantojen
kehitystä, vaikka vain tarkkailemalla saadut tulokset eivät
luonnollisesti ole kovin tieteellisiä. Yhteenvetona kyseisestä
kokeilusta sanottakoon, että rautapalat ruostuivat todella
pahannäköisiksi ruosteen vallatessa koko maljan. Lisäksi
sinkki aiheutti maljassa kiintoisia kuvioita, mahdollisesti
vaikuttamalla bakteerien sijaintiin maljalla tai tuhoamalla

Kuvat 10 - 13. Kuvissa on bakteerien

sinkin kanssa kosketuksissa olleet pesäkkeet. Maljoissa, joihin

sekaan lisätty metallia. Vasemmassa

oli lisätty kuparia, esiintyi kuparipalan läheisyydessä silmin

yläkulmassa rautanaula, oikealla pala

nähtävää vihreyttä bakteeripesäkkeissä, mutta muutoin ne

sinkkiä ja alhaalla kuparijauhetta ja

pysyivät melko muuttumattomina.

pala kuparilevyä

Myöhemmin tutkielmaa tehdessämme päätimme tehdä kokeen vielä pelkästään kuparin paloilla.
Steriloimme kolme palaa kuparia: uitimme ne pienessä määrässä alkoholia ja sen jälkeen liekitimme ne
huolellisesti pitämällä paloista kiinni steriloiduilla pinseteillä. Asetimme yhden steriileistä kuparipaloista
yksinään maljaan, johon emme lisänneet mitään muuta. Kaksi muuta asetimme niin ikään omille
maljoilleen, mutta lisäsimme niiden päälle platinalangalla siirrostamalla E.coli bakteeria tuoreimmasta
jatkokasvatuksestamme.
Viikon odottelun jälkeen tarkastimme maljat: millekään kasvatusalustalle ei ollut levinnyt bakteereja
kasvamaan. Otimme tämän jälkeen pyyhkäisynäytteet kuparipalojen pinnalta pumpulitikulla siirrostamalla.
Muutaman päivän jälkeen totesimme siirrosten tuottaneen tuloksen: kaikissa maljoissa kasvoi bakteereja.
Tulos oli yllättävä, sillä bakteereja näytti tulleen myös steriiliksi luulemamme kuparipalan päältä. Noin
kahden viikon odottelun jälkeen päätimme toistaa kokeen ja teimme sen täysin samalla tavoin uudestaan,
mutta tulos toistui samankaltaisena. Kuukausi toiston jälkeen päätimme yrittää vielä uudelleen, tällä kertaa
ottamalla näytteen pumpulitikun sijaan kiehutetussa vedessä kostutetulla platinalangalla mahdollisten
saastuneiden pumpulitikkujen välttämiseksi. Tulos kuitenkin toistui jälleen.
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Huomioitavaa kuparinpaloissa oli kuitenkin se, ettei bakteereja ollut juurikaan levinnyt kasvamaan alustalle,
vaan ne havaittiin vasta uudelle maljalle siirrettäessä. Osoittautui siis, että joko emme saaneet kuparin
paloja riittävän steriileiksi tai sively ja siirrostusvaiheemme eivät olleet tarpeeksi steriilejä. Kokeemme
perusteella epäilisimme kuitenkin, että ainakin jotkin bakteerit saattaisivat pysyä elossa kuparisella pinnalla.
Syynä tähän voi olla esimerkiksi jokin ”suojakerros” kuparin päällä, joka estäisi bakteerien kuolemisen, tai
yksinkertaisesti bakteerien immuniteetti.

4.3 Gram-värjäys
Tutkimuksemme alkuvaiheilla päätimme myös kokeilla Gram-värjäystekniikkaa. Sen avulla voisimme jaotella
bakteereja niiden soluseinän rakenteen perusteella ja mahdollisesti tutkia niiden rakenteen ja kuparin
vaikutuksen välisiä yhteyksiä. Gram-värjäyksiä teimme koulumme kosketuspinnoilta ottamiimme näytteisiin.
Otimme kasvatusmaljalta näytteen steriilillä muovisilmukalla ja siirsimme bakteerin tutkittavaksi lasilevylle.
Kiinnitimme bakteerin lasilevyyn kuumentamalla sitä hienovaraisesti. Tämän jälkeen suoritimme Gramvärjäyksen. Tutkimme värjättyä bakteeria mikroskoopilla 1000-kertaisella suurennoksella.

4.4 Liuokset
Eräs kiintoisa kokonainen tutkimusalue kuparin antibakteerisuuteen liittyen olisi sen sovellusten
laajentaminen muuhunkin kuin vain kiinteisiin pintoihin. Pohdimme itse tutkielmaa tehdessämme runsaasti
kuparin käytön mahdollisuutta jonkinlaisena liuoksena. Lienee melko selvää, ettei kupari monien muiden
metallien tavoin suorastaan liukene veteen. Toisaalta on myös tunnettua, että kuparia on Suomessakin
vesijohtovedessä yleensä hyvin pieniä määriä. Suuremmat kuparipitoisuudet esimerkiksi asuntojen
suihkuvedessä saattavat jopa värjätä vaaleat hiukset vihertäviksi. Eräs historiallisestikin merkittävä seikka on
kuparisten astioiden, kuten kahvipannujen, käyttö. Jotta niissä pysyttiin valmistamaan happamia ruokia,
kuten kahvia, täytyi niiden sisäpuolet tinata kuparin liukenemisen estämiseksi.
Tutkielmaa tehdessämme valmistimme myös useita liuoksia eri kupariyhdisteistä tarkoituksenamme tutkia
niiden mahdollisia vaikutuksia bakteereihin. Meillä oli käytettävissä kuparisulfaattia CuSO4, kuparikloridia
CuCl2, kupari(II)oksidia CuO sekä tietenkin tavallista kuparia Cu. Luonnollisesti kuparikloridin ja sulfaatin
liuokset olivat bakteereille hyvin toksisia. Syynä tähän ei kuitenkaan liene kupari, vaan liuoksen sulfaatti- ja
kloori-ionit. Esimerkiksi klooria käytetään yleisestikin puhdistusaineena bakteereja vastaan ja se tuntui
tyhjentävän kasvatusmaljan odotusten mukaan. Muut aineet, kupari ja kuparioksidi eivät kumpikaan ole
vesiliukoisia, mutta päätimme silti yrittää sekoittaa ja jättää niitä veteen silkasta mielenkiinnosta.
Molemmat yhdisteet olivat veden kanssa omissa mittaputkissaan useamman kuukauden ajan, minkä jälkeen
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lisäsimme niitä bakteerimaljalle. Emme havainneet maljalla noin viikon jälkeen mitään eroa esimerkiksi
pelkän veden aiheuttamiin muutoksiin verrattuna.
Lisäksi kokeilimme E.colin kasvattamista steriilissä koeputkessa: teimme kaiken kaikkiaan 4 bakteereja
sisältävää liuosta. Yhteen koeputkista lisäsimme kuparijauhetta ja noin kuukausi sen lisäämisen jälkeen
siirrostimme bakteeriliuosta maljalle: E.coli alkoi kasvaa kasvatusalustalla.

4.5 Kuparin lisääminen
Siirrostimme säännöllisesti bakteerejamme jatkokasvamaan koko tutkielman ajan. Aloitimme uuden E.colikannan ennen kuin aloitimme kaikkein tärkeimmät tutkimukset. Kyseinen kanta oli peräisin koulullemme
tilatusta E.coli-istutusliuoksesta.
Samalla kun siirrostimme uutta E.colia kasvamaan, lisäsimme usein vanhaan maljaan kuparijauhetta, jotta
voisimme tarkkailla sen mahdollisia vaikutuksia. Osoittautui, että kuparijauhe värjäsi usein läheiset
bakteeripesäkkeet kauttaaltaan vihreiksi.
Lopullista tutkimusta suunnitellessamme pohdimme, mitä bakteereja oikeastaan haluaisimme käyttää.
Päädyimme ottamaan näytteen vielä yhdeltä messinkiseltä ovenkahvalta: halusimme käyttää bakteeria, joka
on peräisin kuparisesta ympäristöstä.
Ovenkahvanäytteestä kasvoi yllättävän hieno ja siisti lajitelma erivärisiä bakteereja. Eräs pesäke oli selkeästi
kasvanut muita paksummaksi, ja epäilemme, ettei kyseinen bakteerilajike välttämättä kykene liikkumaan
yhtä hyvin kuin esimerkiksi E.coli, joka leviää nopeasti laajalle alalle. Päätimme lisätä tähän jatkossa
ovenkahvabakteeriksi nimitettävään bakteeriin kuparijauhetta, samaan tapaan kuin olimme aikaisemmin
tehneet E.colille. Ennen kuparin lisäämistä otimme bakteerista kuitenkin näytteen jatkokasvatusta varten.

Kuvat 14 & 15. Ovenkahvabakteeri heti kuparin lisäämisen jälkeen ja viikon jälkeen
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Koska E.coli bakteereissa ei ollut havaittavissa kuparin lisäämisen seurauksena muita muutoksia kuin värin
muuttuminen vihertäväksi, emme olleet odottaneet niitä ovenkahvabakteerinkaan tapauksessa. Yllätyimme
kuitenkin suuresti huomatessamme, että ovenkahvabakteeri vaikutti kärsineen suuresti kuparijauheesta:
bakteeripesäke oli täysin hajalla ja vihreäksi värjäytynyt kohdasta, johon kuparihippusia oli lisätty.
Otimme ovenkahvabakteerin tuhoutuneeksi epäilemästämme kohdasta platinatikulla näytteen ja asetimme
sen kasvamaan uudelle maljalle. Osoittautui, että näytteet bakteerista kasvoivat yhä, mikä johtunee siitä,
että vaikka bakteeripesäke vaikuttaa tuhoutuneelta, on bakteereja varmasti elossa vielä alustassa ja
kuparihippusten välissä.
Tästä huolimatta ovenkahvabakteerin tapaus innoitti meitä tutkimaan kuparijauheen vaikutusta
laajemminkin. Päädyimme rajaamaan lopullisen tutkimuksemme sen mukaan: halusimme kokeilla, olisiko
kuparijauheella vastaavanlaista pesäkettä vaurioittavaa vaikutusta muihin bakteereihin, homeeseen tai
hiivaan.

21

5 TUTKIMUSKYSYMYS JA HYPOTEESI
Edeltävän

ovenkahvasta

tutkimuskysymykseksemme:

saatua
miten

bakteeria

koskevan

kuparijauheen

tutkimuksen

lisääminen

vaikuttaa

perusteella
bakteeri-,

valitsimme
home-

ja

hiivapesäkkeisiin?
Tutkimuskysymyksen taustalla on halu selvittää kuparin antibakteeristen ominaisuuksien voimakkuutta,
vaikutuksen laajuutta eri organismien keskuudessa, sekä sen rajallisuutta. Emme myöskään törmänneet
vastaavanlaiseen tutkimuskysymykseen missään vaiheessa taustatutkimusta tehdessämme.
Hypoteesimme tutkimuskysymyksemme suhteen on, että bakteerikasvustot kärsisivät ovenkahvabakteerin
tavoin. Homeen ja hiivan suhteen olimme uteliaat näkemään, olisiko vastaavaa vaikutusta havaittavissa
niissäkin.
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6 LOPULLINEN KOEJÄRJESTELY
Lopullista tutkimustamme varten päätimme kasvattaa viittä eri organismia maljoilla. Pesäkkeiden
muodostuttua lisäsimme joukkoon hienoa kuparijauhetta.
Käytimme tutkimuksessamme kolmea eri bakteeri-, yhtä
home- ja yhtä hiivalajia. Käyttämämme bakteerit olivat
E.coli, agrobakteeri sekä bakteeri, jonka jalostimme
käyttöömme ovenkahvalta. E.coli ja agrobakteerit edustivat
yleisiä mutta keskenään hieman erilaisia bakteerityyppejä:
E.coli on ihmiseenkin tarttuva kolibakteeri ja agrobakteeri
usein kasvien kasvuavuksi käytettävä lannoitebakteeri.
Ovenkahvalta saadun bakteerin taustalla oli ajatus kokeilla,

Kuva 16. Teimme kokeita viidellä eliöllä ja
toistimme kokeet kolme kertaa

käyttäytyisikö se eri tavalla oltuaan jo aikaisemmin tekemisissä kuparia sisältävän ovenkahvan kanssa. Lisäksi
halusimme nähdä, voisimmeko toistaa aikaisemmin tekemämme huomiot. Käyttämämme home oli
perinteinen leivän avulla kasvatettu Penicillium-home. Hiiva puolestaan oli peräisin valmiista hiivapussista
Saccharomyces cerevisiae. Homeen kasvatimme leivällä kosteissa olosuhteissa ja siirrostimme maljalle.
Hiivan siirrostimme itse valmistamastamme vesiliuoksesta maljalle kasvamaan.
Kasvatimme kutakin tutkittavaa organismia ensin yhdet puhtaat maljalliset, joista siirrostimme eliöt vielä
kahdelle muulle maljalle lisätoistoja varten. Yhteensä saimme kutakin viittä eliölajia kolme puhdasta
kasvatusmaljallista.
Kun eliöt olivat kasvaneet viikonlopun yli, kuvasimme ensimmäisen kierroksen eliöt ja lisäsimme kuvattuihin
kohtiin hallitusti kuparijauhetta metallisella siirrostussilmukalla, joka oli steriloitu kuumentamalla.
Kuvasimme saman kohdan vielä kuparin lisäämisen jälkeen. Toistimme kokeen kolmena peräkkäisenä
päivänä. Yhteensä koe siis tehtiin jokaiselle tarkastelemallemme mikrobityypille kolme kertaa. Kuvasimme
merkityt kohdat vielä kolmannen kerran kolme päivää kuparin lisäämisen jälkeen. Kuvien punainen väri on
maljan ulkopuolella oleva tussimerkintä.
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7 TULOKSET
Tarkastelimme maljoja pääsääntöisesti kolme päivää kuparin lisäämisen jälkeen, vaikka sama vaikutus olisi
hyvin todennäköisesti nähtävillä aikaisemminkin. Tarkasteltuamme maljojen pesäkkeitä binokulaareilla 10-,
20- ja 30-kertaisilla suurennoksilla huomasimme, että kuparin läheisyydessä olleet kasvustot olivat
värjäytyneet verrattain vihreiksi usealla maljalla.
Emme kuitenkaan laitteistomme tarjoamalla tarkkuudella pystyneet sanomaan, onko eliöitä varmuudella
kuollut. Koska kuparin antibakteerinen mekanismi on vielä osittain tuntematon, emme osaa sanoa onko
kuparin hapettuminen automaattisesti yhteydessä eliöiden vahingoittumiseen vai ei. Emme siis myöskään
havainneet

mitään

vaurioita

eliöpesäkkeissä,

vaikka

olimme

havainneet

niitä

aikaisemmin

ovenkahvabakteerin kanssa.
Vihreäksi värjäytymistä tapahtui E.colille ja hiivalle sekä ovenkahvanäytteestä jalostetulle bakteerille, mutta
homeessa ja agrobakteerissa ei ollut tapahtunut havaittavissa olevaa muutosta. Epäilemme, että osasyynä
värin puuttumiseen saattaa olla agrobakteerin kasvaminen mahdollisesti osittain alustan sisällä ja homeen
tapauksessa sen erilainen rakenne. E.colissa, ovenkahvabakteerissa ja hiivassa selkein muutos oli vihreä väri.
Kasvun vähenemistä, mikrobien kuolemista tai pesäkkeiden vaurioitumista ei havaittu yhdessäkään
maljassa.

Kuva 17. Hiiva

Kuvasta 17 nähdään, kuinka kuparijauheen lisääminen on saanut hiivan muuttumaan kuparin
vaikutusalueella selvästi vihreäksi. Havaintoja pesäkkeiden varsinaisesta rikkoutumisesta emme kuitenkaan
saaneet. Hiivan kanssa tulokset toistuivat samanlaisina jokaisella toistokerralla.
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Kuva 18. Messinkisestä ovenkahvasta peräisin oleva bakteeri

Ovenkahvabakteeria kohtaan meillä oli korkeat odotukset: olimme aiemmin onnistuneet rikkomaan
suhteellisen selkeästi sen bakteeripesäkkeen, joten kuvittelimme sen onnistuvan uudelleen. Toistoista
huolimatta emme saaneet bakteeripesäkkeisin mitään näkyviä vaurioita. Vihreää väriä ovenkahvabakteeriin
tarttui kuitenkin runsaasti. Lisäksi huomasimme, että kaikissa ovenkahvabakteerimaljoissa alkuperäistä
ovenkahvabakteeria lukuun ottamatta kasvoi bakteeripesäkkeiden rinnalla erikoista hometta. Home oli
väriltään valkoista ja siinä oli runsaasti yksittäisiä valkoisia pumpulipalloa muistuttavia pesäkkeitä, joihin oli
kertynyt kostetutta. Erikoista on myös, että kyseistä hometta tuntui kasvavan myös lisätyn kuparijauheen
päällä ja siinä kiinni. Emme päässeet homeesta eroon edes varovaisilla siirrostuksilla, vaan se seurasi
ovenkahvabakteerikantaa koko loppu tutkimuksen ajan. Millään muilla maljoilla emme kuitenkaan
havainneet kyseistä eliötä.

Kuva 19. Escherichia coli
Kuvasarjassa 19 on esitetty E.colin kehitysvaiheet kuparijauheen kanssa. Ensimmäinen kuva on otettu ennen
kuparin lisäämistä, toinen heti sen jälkeen, ja kaksi viimeistä kolmen päivän vaikutusajan jälkeen. Kolmas
kuva on otettu ilman binokulaarin ylävaloa, mikä luo kuvaan suuremman kontrastin, jolloin kuparijauheen ja
bakteeripesäkkeen rakenteiden tunnistaminen on helpompaa. E.colissakaan ei havaittu vaurioita
bakteeripesäkkeissä, vaikka vihreää väriä esiintyi jokaisella toistokerralla.
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Kuva 20. Penicillium-home

Leivällä kasvattamamme home, Penicillium, vaikutti reagoivan kupariin kaikista tutkimistamme eliöistä
vähiten. Emme huomanneet maljoilla muuta eroa kuin sen, että kupari oli suurimmilta osin vajonnut maljan
pohjalle, toisin kuin heti sen lisäämisen jälkeen, jolloin sitä oli vielä runsaammin tarttuneena
homepesäkkeisiin.

Kuva 21. Agrobakteeri

Agrobakteeri osoittautui homeen tavoin melko neutraaliksi: suuria muutoksia edes pesäkkeiden värissä ei
ollut havaittavissa yhdelläkään maljalla. Agrobakteerin kuvaaminen oli myös melko tylsää, sillä se on
väriltään todella haalea, minkä vuoksi emme edes sisällyttäneet kuvaa agrobakteerista ennen kuparin
lisäämistä tutkielmaamme. Yllä oleva kuvapari on otettu keskenään eri suurennoksilla, minkä vuoksi ne
näyttävät hieman erilaisilta.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET
Kokeen perusteella ei voida väittää, että kupari vahingoittaisi tutkimiamme eliölajeja. Havaitun vihreän värin
eliöihin ja kasvatusalustaan aiheuttaa kuparin hapettuminen ja patinoituminen, eli ilman hiilidioksidin ja
muiden epäpuhtauksien kanssa reagoiminen. Epäselvää on, miksei tätä tapahtunut kaikissa maljoissa.
Saattaa olla, että osa tutkimistamme eliöistä tuottaa aineita, jotka nopeuttavat kuparin kemiallisia reaktioita
ja siten synnyttävät havaitun vihreän värin. On myös mahdollista että kupari vahingoittaa kyseisten eliölajien
soluja, mutta tätä ei pystytty välineistöllämme kokeessa havaitsemaan. Kuparin jauhemaisuus ja hyvin
pienen määrän lisääminen saattaa vaikuttaa niin, ettei vahingoittuminen ole selvästi havaittavissa, sillä
eräässä aiemmista kokeista kuitenkin havaitsimme ovenkahvabakteeripesäkkeen vaurioitumisen.
Virhelähteitä tekemämme kaltaisessa tutkimuksessa
on huomattava määrä. Tutkimustamme rajoittaa
saatavilla olevan tutkimuslaitteiston laatu ja määrä:
käytössämme oli melko tavallinen valikoima lukion ja
yläasteen

biologiassa

tutkimusmenetelmiä.
yliopistollisissa

käytettäviä
Joissain

tutkimuksissa

laitteita

ja

lukemissamme
on

käytetty

huomattavasti hienostuneempaa laitteistoa kaikissa
tutkimuksen vaiheissa, niin

sterilisoinnissa

kuin

bakteereja tarkasteltaessakin.

Kuva 22. Käytimme
kasvatusmaljaa

tutkimukseemme
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Tutkimuksessamme sterilisointi oli ongelmallista, sillä havaitsimme että kuumentamalla sterilisoidussa
kuparipalassa

kasvoi

bakteereja,

kun

jätimme

sen

kasvatusmaljalle

ja

otimme

myöhemmin

pyyhkäisynäytteen. On useita vaihtoehtoja, miten bakteeri päätyi maljaan: joko kuparin sterilisointi ei
onnistunut, tai bakteeri pääsi sisään maljaa avattaessa tai siirrostussilmukka, jolla pyyhkäisynäyte otettiin, ei
ollut steriili. Kyseinen siirrostusväline oli metallinen ja sterilisoitiin kuumentamalla liekissä, joten on
epätodennäköistä että se oli bakteerien lähde. Tällöin tosin itse kuparipala saattoi olla steriili. Kuparipalan
sterilisointiongelma ei kuitenkaan vaikuttanut lopulliseen koejärjestelyyn merkittävästi, sillä siinä käytimme
kuparijauhetta. Kuparijauheen steriiliydellä ei pitäisi olla merkittävää vaikutusta tutkimuksessa, mutta
saattaa olla että kuparin mahdolliset epäpuhtaudet aiheuttivat tutkimukseen epätarkkuutta tai eliöt
säilyivät vahingoittumattomampina niiden vuoksi. Kuparijauhe oli peräisin kemianvarastostamme.
Eränä virhelähteenä voidaan pitää myös mikrotason muutosten tarkastelua liian suurella skaalalla.
Valitettavasti käyttämällämme binokulaarilla ei näe mikrotason muutoksia, joten vaikka emme
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havainneetkaan kaikille eliölle tapahtuneen minkäänlaista muutosta, kupari saattoi silti vaikuttaa niihin
solutasolla.

8.1 Jatkotutkimus
Aiheesta olisi syytä tehdä jatkotutkimusta varmojen tulosten saamiseksi. Kuparin vahingoittavaa vaikutusta
ja pesäkkeiden vihreäksi värjäytymisen syytä olisi mielenkiintoista selvittää. Toinen jännittävä tutkimus voisi
tutkia kuparin antibakteerisen efektin voimakkuutta. Tämä lienee toteutettavissa, mikäli tutkimuslaitteisto
sallii bakteerimäärän hyvin tarkan tarkastelun pienellä aikavälillä. Lisäksi tarvittaisiin tarkkoja ja varmoja
lukuja eri materiaalien kuparipitoisuuksista, minkä jälkeen voitaisiin tarkoilla menetelmillä havaita
mahdollisia yhteyksiä kuparipitoisuuden ja antibakteerisuuden voimakkuuden välillä. Parhaimmillaan
tuloksesta voisi kaavailla jonkinlaista funktiota, jolla voitaisiin kuvata kuparin antibakteerisuuden
voimakkuutta sen suhteellisen osuuden avulla. Itse emme voineet tutkia tätä välineiden rajoittuneisuuden
vuoksi; niiden tarkkuus ei olisi riittänyt.
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