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1. YHTEYSTIEDOT 
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2. TESTATTAVAT LEGIONELLA-LAJIT  
Tutkimuksessa testattiin Original Elche antiMicrobi

TM
 desinfiointiaineen tehoa kuudelle eri 

Legionella lajille. Testissä käytettiin kunkin lajin tyyppikantaa. Testattavista lajeista tilattiin 
puhdaskannat ”CCUG Culture Collection University of Göteborg” kantakokoelmasta. Tutkimukseen 
valittiin Legionella lajeja, joiden tiedetään aiheuttaneen ihmisissä keuhkokuumeita.  
 
Testattavat Legionella lajit kasvatettiin kansainvälisen standardin ISO 11731 mukaisesti GVPC- 
kasvatusalustalla (Buffered Charcoal Yeast Extract medium with selective supplements) Petri-
maljoilla 36 ºC lämpötilassa.  
 
Tiedot testeissä käytetyistä Legionella lajeista:  

Laji Kanta Eristetty alun perin 

Legionella anisa  29665 Vesijohtovesi 

Legionella bozemanii  11880 Ihmisen keuhkokudos 

Legionella dumoffii 11881 Jäähdytystorni 

Legionella jordanis 16413 Jokivesi 

Legionella micdadei 11882 Ei tietoa 

Legionella pneumophila subsp. pneumophila   9568 Ihmisen keuhkokudos 
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3. TESTAUSMENETELMÄT  
Testiä varten kutakin Legionella lajia kasvatettiin maljalla tiheänä mattona, josta bakteerikasvusto 
kerättiin steriilisti ja sekoitettiin 200 µl steriiliä tislattua vettä.  
 
Testattavia lajeja käsiteltiin Original Elche antiMicrobi

TM
 desinfiointiaineella neljällä eri 

menetelmällä.  
 
Käsittely 1:  
50 µl Legionella-bakteerien vesiliuosta ja 450 µl Original Elche antiMicrobi

TM
 desinfiointiainetta 

sekoitettiin ja aineen annettiin vaikuttaa 1 minuutti huoneen lämmössä. Tämän jälkeen liuos 
sentrifugoitiin ja bakteerisolut pestiin lisäämällä 500 µl steriiliä tislattua vettä ja toistamalla 
sentrifugointi. Lopuksi solut sekoitettiin 500 µl steriiliä tislattua vettä ja levitettiin GVPC-
kasvatusalustalle Petri-maljalle. Maljoille levitettyjä Legionella-bakteereita kasvatettiin 36 ºC 
lämpötilassa. 
 
Käsittely 2:  
50 µl Legionella-bakteerien vesiliuosta ja 450 µl Original Elche antiMicrobi

TM
 desinfiointiainetta 

sekoitettiin ja aineen annettiin vaikuttaa 15 minuuttia huoneen lämmössä. Tämän jälkeen liuos 
sentrifugoitiin ja bakteerisolut pestiin lisäämällä 500 µl steriiliä tislattua vettä ja toistamalla 
sentrifugointi. Lopuksi solut sekoitettiin 500 µl steriiliä tislattua vettä ja levitettiin GVPC-
kasvatusalustalle Petri-maljalle. Maljoille levitettyjä Legionella-bakteereita kasvatettiin 36 ºC 
lämpötilassa. 
 
Käsittely 3:  
50 µl Legionella-bakteerien vesiliuosta ja 450 µl Original Elche antiMicrobi

TM
 desinfiointiainetta 

sekoitettiin ja aineen annettiin vaikuttaa 15 minuuttia huoneen lämmössä. Tämän jälkeen 
bakteerisolut levitettiin GVPC-kasvatusalustalle Petri-maljalle. Maljoille levitettyjä Legionella-
bakteereita kasvatettiin 36 ºC lämpötilassa. 
 
Käsittely 4, kontrolli:  
50 µl Legionella-bakteerien vesiliuosta ja 450 µl steriiliä tislattua vettä sekoitettiin ja bakteerisolut 
levitettiin GVPC-kasvatusalustalle Petri-maljalle. Maljoille levitettyjä Legionella-bakteereita 
kasvatettiin 36 ºC lämpötilassa. 
 

4. TULOKSET 
Legionella-bakteerien kasvua tarkasteltiin kansainvälisen standardin ISO 11731 mukaisesti neljä, 
seitsemän ja kymmenen vuorokauden kuluttua.  
 
 
Tulokset neljän vuorokauden kasvatuksen jälkeen:  

Laji Käsittely 1 Käsittely 2 Käsittely 3 Käsittely 4 

Legionella anisa  ei kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

Legionella bozemanii  ei kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

Legionella dumoffii ei kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

Legionella jordanis ei kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

Legionella micdadei vähäistä kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

Legionella pneumophila subsp. 
pneumophila  

ei kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 
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Tulokset seitsemän vuorokauden kasvatuksen jälkeen:  

Laji Käsittely 1 Käsittely 2 Käsittely 3 Käsittely 4 

Legionella anisa  ei kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

Legionella bozemanii  ei kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

Legionella dumoffii ei kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

Legionella jordanis ei kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

Legionella micdadei vähäistä kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

Legionella pneumophila subsp. 
pneumophila  

ei kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

 
 
Tulokset kymmenen vuorokauden kasvatuksen jälkeen:  

Laji Käsittely 1 Käsittely 2 Käsittely 3 Käsittely 4 

Legionella anisa  ei kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

Legionella bozemanii  ei kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

Legionella dumoffii ei kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

Legionella jordanis ei kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

Legionella micdadei vähäistä kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

Legionella pneumophila subsp. 
pneumophila  

ei kasvua ei kasvua ei kasvua voimakas kasvu 

 
 
Legionella-bakteerien 1 minuutin käsittelyn Original Elche antiMicrobi

TM
 desinfiointiaineella jälkeen 

kasvua ei havaittu viidellä Legionella-lajilla: L. anisa, L. bozemanii, L. dumoffii, L. jordanis ja L. 
pneumophila subsp. pneumophila. Ainoastaan L. micdadei lajilla havaittiin heikkoa kasvua neljän 
vuorokauden kuluttua. Myöskään seitsemän ja kymmenen vuorokauden kuluttua kasvua ei havaittu 
millään niistä lajeista, joilla sitä ei ollut havaittu neljän vuorokauden kuluttua.  
 
Legionella-bakteerien kummankaan 15 minuutin käsittelyn Original Elche antiMicrobi

TM
 

desinfiointiaineella jälkeen kasvua ei havaittu yhdelläkään kuudesta testatusta Legionella-lajista: L. 
anisa, L. bozemanii, L. dumoffii, L. jordanis, L. micdadei ja L. pneumophila subsp. pneumophila. 
Molemmat 15 minuutin käsittelyt olivat tehonneet myös L. micdadei lajiin. Myöskään seitsemän ja 
kymmenen vuorokauden kuluttua kasvua ei havaittu yhdellekään lajeista. 
 
Legionella-bakteerien kontrolli käsittelyn jälkeen, jossa ei käytetty Original Elche antiMicrobi

TM
 

desinfiointiainetta, havaittiin voimakas kasvu kaikilla kuudella testatulla Legionella-lajilla.  
 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 
Original Elche antiMicrobi

TM
 desinfiointiaineen tehoa testattiin kuudella Legionella-lajilla: L. anisa, L. 

bozemanii, L. dumoffii, L. jordanis, L. micdadei ja L. pneumophila subsp. pneumophila. Yhdenkään 
testatun Legionella-lajin ei havaittu kasvavan huoneen lämmössä tehdyn 15 minuutin Original 
Elche antiMicrobi

TM
 desinfiointiaine-käsittelyn jälkeen.  
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6. ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
Oulun Sisäilmatutkimus Oy vastaa antamastaan lausunnostaan konsulttitoiminnan yleisten 
sopimusehtojen mukaisesti (KSE 1995). 
 
 
Oulu 10.3.2006 
 
Oulun Sisäilmatutkimus Oy 
 
 
 
Merja Mikkonen 
FT Laboratoriopäällikkö  
 
 
 
Jakelu 1 kpl tilaaja 
  1 kpl Oulun Sisäilmatutkimus Oy:n arkisto 
 


