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HILLA (Rubus chamaemorus)

Hilla, kuva Erkki Oksanen, Luke.

Koostumus
Hillan marjojen keskeisimpiä bioaktiivisia yhdisteitä ovat fenoliyhdisteisiin kuuluvat ellagitanniinit,
joiden on havaittu edistävän monin tarvoin terveyttä kuten ehkäisevän tulehduksia sekä mikrobien ja kasvainten kasvua sekä toimivan antioksidantteina (Nohynek ym. 2014). Ellagitanniineja
on runsaasti niin kokonaisissa marjoissa kuin marjojen eri osissa. Nohynek ym. (2006) mittasivat
ellagitanniinien pitoisuudeksi kokonaisissa hillan marjoissa 200 mg/g kuiva-aineessa ja havaitsivat
niiden säilyvän hyvin pitkäaikaisessa pakkassäilytyksessä; pitoisuus oli vielä 150 mg/g kahdentoista kuukauden pakkassäilytyksen jälkeen.
Tyypillisiä fenoliyhdisteistä hillan marjan hedelmälihassa ovat ellagitanniinit, fenolihapot (kanelija bentsoehapot) sekä flavonoideihin kuuluvat flavonolit. Solukkoviljeltyjen hillan solujen kemiallinen koostumus poikkeaa huomattavasti luonnossa kasvaneiden marjojen hedelmälihan koostu-
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muksesta: fenoliyhdisteistä ellagitanniinit puuttuvat lähes kokonaan – tilalla on pääosin flavonoideihin kuuluvia flavanoleja (katekiineja), jotka ovat esiasteita myös hyviä terveysvaikutuksia
omaaville prosyanidiineille (polymeerisiä tanniiniyhdisteitä). Hillan bioaktiivisten yhdisteiden
tuottamista solukkoviljelyn avulla on otettu jo käytäntöön kosmetiikkavalmisteiden raaka-ainetuotannossa. (Nohynek ym. 2014, Puupponen-Pimiä 2016).
Hillan siemenöljyssä on runsaasti Ihmiselle välttämättömistä rasvahapoista linolihappoa (omega6) ja alfalinoleenihappoa (omega-3); siementen öljypitoisuus on 9.1–12.4 % (Johansson 1997a,b).
Finelin ravitsemustietokannan mukaan 100 g hillan marjoja sisältää 84 mg linolihappoa ja 75 mg
alfalinoleenihappoa. Hillan siemenöljyssä on lisäksi runsaasti alfa- ja gamma-tokoferolia (110 mg
ja 150 mg sadassa grammassa siemenöljyä), joilla on E-vitamiini –aktiivisuutta (Yang ym. 2011).
Niistä alfa-tokoferoli on ihmisen elimistön tärkein rasvaliukoinen antioksidantti; gamma-tokoferoli puolestaan on tehos vähentämään tiettyjä typpeä sisältäviä radikaaleja ja tutkimusten mukaan se on potentiaalinen tulehdusten ehkäisijä (Yang ym. 2011). Sadasta kilosta hillan marjoja
voidaan tuottaa ylikriittisellä hiilidioksidiuutolla noin kilo siemenöljyä (Lampi & Heinonen 2009).
Myös hillan siemenkuoressa on paljon bioaktiivisia kuten bakteerin kasvua ehkäiseviä yhdisteitä VTT:llä on tutkittu siemenkuoren ominaisuuksia ja kehitetty menetelmiä niiden aktiiviaineiden talteen saamiseksi (Puupponen-Pimiä 2016, Puupponen-Pimiä ym. 2016, VTT 2017).
Fermentaation eli käymisen ja marjan eri osien erottelun avulla hillan arvoaineita voidaan jatkojalostaa (Puupponen-Pimiä ym. 2016). Marjojen yleisimpien fenoliyhdisteiden, ellagitanniinnien ja
ellagihappojen määrät muuttuvat fermentoitaessa marjamassaa. Fermentoinnin aikana ellagitanniinien määrä kasvaa ja ellagihappojen määrä laskee. Käymisprosessin jälkeen erotettuun marjamehuun ja siemenpuristekakkuun ellagihappo jakautuu tasaisesti, mutta suurin osa flavonoleista
ja ellagitanniineista keskittyvät puristekakkuun. Kuivauksen jälkeen puristekakusta voidaan erotella marjan kuoret ja siemenet, ja edelleen jauhaa siemenistä erilleen hienompi ja karkeampi aines. Näissä siemenfraktioissa tanniiniyhdisteet keskittyvät hienoaineksiseen fraktioon ja flavonolit
puolestaan karkeampaan fraktioon; ellagihappojohdannaisia on yhtä paljon molemmissa. Marjojen prosessointikaavio ja keskeiset tulokset Puupponen-Pimiän ym. (2016) tutkimuksesta on
koottu suomenkieliseen koosteeseen Arktiset Aromit ry:n sivuille (http://www.arktisetaromit.fi/sitenews/view/-/nid/390/ngid/9).
Hillan marjat ovat hyvä antioksidantteinakin toimivien C-ja –E-vitamiinin lähde (Klemettilä & Jaakola 2011). Sadassa grammassa tuoreita marjoja on C-vitamiinia noin 62 mg ja E-vitamiinia (alfatokoferoli) 3 mg, lisäksi hillat sisältävät kohtuullisesti (38 µg) folaattia eli B9-vitamiinia (fineli.fi).
Bioaktiivisuus ja hyödyntämismahdollisuudet kosmetiikassa
Hillan hyvä antioksidanttiteho on osoitettu useissa tutkimuksissa. Hillan kokonaisista marjoista
valmistettu asetoni-vesiuute oli kaikkein tehokkaimpia ehkäisemään rasvan (metyylilinoleaatti)
hapettumista tutkituista 92 kasviuutteesta (Kähkönen ym. 1999). Hillan antioksidanttiaktiivisuus
oli yhtä korkea kuin puhtaan kversetiinin (flavonoidi), ja merkitsevästi korkeampi kuin maitohorsman, punajuuren sekä puhtaiden rutiini- ja kahvihappoyhdisteiden rasvojen hapettumista mittaavan TBARS-testin perusteella (Rey ym. 2005). Tutkittujen yhdeksän marjalajin siemenöljyistä hilla
oli kolmanneksi tehokkain poistamaan peroksyyliradikaaleja vadelman ja isokarpalon jälkeen,
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mikä korreloi hyvin siemenöljyjen tokoferolipitoisuuksien kanssa (Yang ym. 2011). Hillan siemenöljy oli myös kolmanneksi tehokkain mustikan ja mansikan siemenöljyjen jälkeen ehkäisemään mikrosomaalista rasvojen hapettumista (Yang ym. 2011).
Hillan marjat ovat osoittaneet erinomaista antimikrobista tehoa useissa in vitro tutkimuksissa. Kokonaisista hillan marjoista valmistettu asetoni-vesiuute oli antimikrobisesti kaikkein tehokkain tutkittujen 12 marjalajin uutteista (Nohynek ym. 2006). Muut tutkimuksessa olleet marjat olivat isokarpalo, mansikka, marja-aronia, mustaherukka, mustikka, pensasmustikka, pihlaja, puolukka,
tyrni, vadelma ja variksenmarja. Hillan marjauute ehkäisi tehokkaasti kaikkien tutkittujen kuuden
bakteerin (Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, Clostridium perfringens, Helicobacter pylori,
Staphylococcus aureus, S. epidermidis) sekä hiivasienen Candida albicans kasvua. Seuraavaksi tehokkaimmat olivat vadelman ja mansikan uutteet. Hilla, vadelma ja mansikka sisälsivät tutkituista
marjoista eniten ellagitanniineja, joihin niiden antimikrobisen tehon arvioitiin perustuvan. Hillan
marjojen antimikrobisten ominaisuuksien osoitettiin säilyvän hyvin pitkäaikaisessa pakkassäilytyksessä (Nohynek ym. 2006). Myös aiemmissa tutkimuksissa hillan marjauutteet ovat osoittaneet
hyvää antimikrobista tehoa (Rauha ym. 2000, Puupponen-Pimiä ym. 2001, Puupponen-Pimiä ym.
2005).
Suomalaisista marjoista hillan ja mesimarjan siemenkuoriuutteiden on todettu estävän haitallisten mikrobien kasvua tehokkaimmin. Vaikuttavina yhdisteinä ovat mm. ellagitanniinit, joita Rubus-suvun kasveissa on runsaasti. Marjojen siemenkuorten antimikrobisilla yhdisteillä voidaan tukea terveen ihon luonnollista mikrobitasapainoa hillitsemällä haittamikrobien kasvua ja tukemalla
ihon hyvien mikrobien kasvua, kerrotaan VTT:n tiedotteessa. (Puupponen-Pimiä 2016, VTT 2017).
Puupponen-Pimiä ym. (2016) tutkivat eri tavoin käsiteltyjen hillan marjojen ja niistä erotettujen
eri osien bioaktiivisia ominaisuuksia. Sekä fermentoimattomien että fermentoitujen marjojen
osoitettiin olevan hyvin antimikrobisia S. aureus –bakteeria vastaan ja hidastavan myös Escherichia coli - ja Pseudomonas aeruginosa -bakteerien kasvua. Hillan fenolisten yhdisteiden havaittiin
lisäksi estävän E. coli -bakteerien kiinnittymistä. Fermentaatio ei vaikuttanut hillan antimikrobiseen tehoon, mutta lisäsi sen tulehduksia ehkäisevää aktiivisuutta. Siementen kuivafraktiointi lisäsi hieman niiden antimikrobista tehoa. Tulokset osoittavat hillalla olevan sovellusmahdollisuuksia esimerkiksi lääke- ja terveysravintovalmisteissa.
Marjojen siemenöljyjä on jo pitkään hyödynnetty kosmetiikan raaka-aineena niiden sisältämien
hyödyllisten bioaktiivisten yhdisteiden kuten rasvahappojen, kasvisterolien, vitamiinien ja antioksidanttien vuoksi. Lisäksi hillan siemenet sisältävät marjalle ominaisia aromiaineita, jotka antavat
miellyttävän tuoksun kosmetiikkavalmisteeseen. (Lampi & Heinonen 2009)
Marjaöljyjen ihoa hoitavia vaikutuksia on todettu monissa tutkimuksissa (Larmo ym. 2012). Esimerkiksi runsaasti linoli- ja alfalinolihappoa sisältävän puolukan siemenöljyn on havaittu kosteuttavan ihoa sekä vaalentavan ihon sävyä sekä ikääntymiseen liittyviä tummentumia (Yang & Judin
2004). Mustaherukan siemenöljyn havaittiin vähentävän merkitsevästi lasten atooppista ihottumaa laajassa Suomessa toteutetussa kliinisessä tutkimuksessa (Linnamaa ym. 2010). Tyrniöljyt paransivat niin sisäisesti kuin ulkoisesti käytettynä ihon kosteustasapainoa ja elastisuutta; lisäksi sisäisellä käytöllä havaittiin ryppyjä tasoittava vaikutus terveillä aikuisilla toteutetussa kliinisessä
kokeessa (Yang ym. 2009). Tyrniöljyjen vaikuttavina yhdisteinä ovat muun muassa linoli- ja alfalinolihappo sekä alfatokoferoli (E-vitamiini), joita on runsaasti myös hillassa.
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ISOTAKIAINEN (Arctium lappa)
Arctium lappa, Lönnrot (18xx): ”Juuri on verenselvittävä, hiostuttava ja vesittävä, hyvä luuvaalossa, keripukissa, jalkataudissa, ruusussa, savipuolissa, syyhyssä, keitteenä. Siemenillä on sama
ja ulostavaki voima, hyvät kivitaudissa. Lehdet tuoreellaan mätähaavoille ja nilkonaisille paikoille
avullisia. Keväällä varret ja juuret kuorittuna ja keitettynä terveelliset syödä.”

Kuvassa takiainen. Samankaltaisia takiaisia ovat iso-, seitti- ja pikkutakiaiset, jotka myös risteytyvät keskenään ja niiden erottaminen toisistaan voi joskus olla hankalaa. Kuva Seija Niemi
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Perinteinen käyttö
Isotakiaista on käytetty etenkin puhdistavana rohtona. Sillä on hoidettu nielun ja muita tulehduksia, iho-ongelmia kuten ihottumaa, palovammoja ja aknea. Eniten käytetty kasviosa on juuri,
mutta myös lehtiä ja kukintoja (hedelmiä) voidaan käyttää. (Plants For a Future, www.pfaf.org)
Antimikrobisuus
Isotakiaisen lehdistä valmistetun uutteen on todettu estävän suun mikrobien kasvua; erityisen tehokkaasti se vaikuttaa hampaan sisällä esiintyviin mikrobeihin kuten Bacillus subtilis, Lactobacillus
acidophilus ja Pseudomonas aeruginosa -bakteereihin sekä Candida albicans -hiivasieneen (Pereira ym. 2005). Lehdistä eristetyllä klorogeenihapolla on havaittu myös Escherichia coli, Staphylococcus aureus ja Micrococcus luteus -bakteereja ehkäiseviä vaikutuksia (Lin ym. 2004). Oliveira
ym. (2014) osoittivat isotakiaisesta valmistetun glykoliuutteen ehkäisevän vapaasti kasvavien S.
aureus, Staphylococcus epidermidis ja Streptococcus mutans bakteerien kasvua sekä C. albicans,
C. tropicalis and C. glabrata hiivasienten kasvua. Herkimpiä takiaisuutteelle olivat hiivasienet. Tutkimuksessa havaittiin uutteen ehkäisevän myös mikrobien muodostamien biofilmien kasvua,
mutta niiden kasvun ehkäisy vaatii korkeampia kasviuutepitoisuuksia (Pereira ym. 2014).
Pirvu ym. (2017) testasivat kuivatuista lehdistä valmistetun etanoli(70 %)-uutoksen ja siitä edelleen erotettujen vesi-, etyyliasetaatti- ja kloroformifraktioiden tehoa eri bakteereja vastaan. Parhaat tulokset saatiin etanoliuutoksella ja sen vesifraktiolla Staphylococcus epidermistä vastaan;
pienin bakteerin kasvua estävä pitoisuusarvo (MIC) vesifraktiolla oli 32 μg GAE/ml ja etanoliuutteella 128 μg GAE/mL, havaitut tehot olivat samaa luokkaa kuin yleisesti käytetyillä antibiooteilla. Lehtiuutteilla ja antibiooteilla havaittiin sekä toisiaan vahvistavia että ehkäiseviä vaikutuksia
(Pirvu ym. 2017).
Isotakiaisen sisältämät yhdisteiden on osoitettu tehoavan lisäksi viruksia vastaan tehden kasvista
potentiaalisen raaka-aineen virusperäisten infektioiden hoitoon, erityisesti HIV-viruksen aiheuttamia infektioita vastaan (Chan ym. 2011).
Antioksidanttisuus
Isotakiaisen lehdistä valmistettu uutteella on korkea antioksidanttiaktiivisuus ja sen kukista valmistettu uute on tehokas vähentämään haitallisten radikaalien määrää (Anvari & Jamei 2016).
Tässä tutkimuksessa isotakiaisen antioksidanttiteho osoittautui korkeammaksi kuin vertailussa
mukana olleilla koiruoholla (Artemisia absintium), maarianohdakkeella (Silybum marianum), ruiskaunokilla (Centaurea cyanus) ja siperianpallo-ohdakkeella (Echinops ritro).
Tulehdusten ehkäisy
Isotakiaisen siemenistä valmistetulla vesiuutteella ja erityisesti fermentoidulla uutteella todettiin
antiallergeenisia vaikutuksia (Yoo ym. 2016). Uute valmistettiin keittämällä siemeniä ensin 115
°C:ssa vedessä 3 tuntia ja fermentoimalla siivilöityä uutetta Lactobacillus rhamnosus -bakteerin
kanssa 48 tuntia 37 °C:ssa (pH 7). Fermentoitu siemenuute vähensi merkitsevästi allergista reaktiota ilmentävän beeta-heksosaminidaasin sekä tiettyjen tulehdusvälittäjäaineiden määrää annosvasteisesti sekä ehkäisemällä allergisessa reaktiossa mukana olevien proteiinien/entsyymien fos-
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forylaatiota. Fermentointi vähensi uutteen arktiinin määrää 57 %, mutta nosti arktigeniinin pitoisuuden kuusinkertaiseksi, mikä viittaisi arktigeniinin olevan keskeinen bioaktiivinen yhdiste uutteen anti-allergeenisissa ominaisuuksissa.
Isotakiaisen lehdistä tehdyn polysakkarideja sisältävän vesiuutoksen todettiin eläinkokeessa vähentävän tulehduksen aikaansaamaa turvotusta jalassa vaikutuksen kestäessä 48 tuntiin asti (Carlotto ym. 2016). Kokeessa testattiin myös eri polysakkaridifraktioiden tehoa: paras teho oli galakturonihappoa, galaktoosia, arabinoosia, ramnoosia, glukoosia ja mannoosia 7:4:2:1:2:1 suhteissa
sisältäneellä fratkiolla, joka esti 57 %:sti turvotusta 4.9 mg/kg annostuksella. Kyseinen fraktio
koostui pääasiassa I-tyypin ramnogalakturonaanista ja II-tyypin arabinogalaktaanista.
Ihon hoito
Isotakiaisen lehdet ovat antimikrobisten ominaisuuksiensa vuoksi potentiaalinen raaka-aine ulkoisesti käytettäviin tuotteisiin hoitamaan iho-ongelmia kuten ihottumaa, aknea ja psoriasista (Chan
ym. 2011).
Isotakiaisen sisältämän arktiini-yhdisteen osoitettiin lisäävän kollageenisynteesiä ja vähentävän
tiettyjen tulehdusvälittäjäaineiden määrää ihmisen ihosta peräisin olevissa fibroblasti- ja monosyyttisoluissa in vitro (Knott ym. 2008). Lisäksi hedelmäuutetta sisältävän valmisteen päivittäinen
käyttö ulkoisesti in vivo ihmisillä tehdyssä vähensi jo neljä viikkoa käytön aloituksesta ryppyjen
määrää ja 12 viikon kuluttua havaittiin kollageenin esiasteiden ja hyaluronin määrää nousu.
Isotakiaista ja sen yhdisteitä voidaan hyödyntää myös ihon pigmentaation vähentämisessä eli ihon
vaalentamisessa. Park ym. (2013) havaitsivat isotakiaisen siemenistä valmistetun vesiuutteen sekä
siitä eristetyn arktigeniinin vähentävän melaniinin määrää ja sen synteesiin osallistuvan tyrosinaasi-entsyymin aktiivisuutta niin in vitro solumallikokokeessa kuin in vivo seeprakalan alkioissa.
Arktigeniinin teho oli yhtä hyvä tai korkeampi kuin vertailuyhdisteenä testatulla arbutiinilla. Arktigeniinilla ei havaittu solutoksisia vaikutuksia mitatuilla pitoisuuksilla (100 μM asti) in vitro solumallikokeessa, mutta in vivo seeprakaloilla 100 μM pitoisuus aiheutti vakavia kehityshäiriöitä. Pienemmällä pitoisuudella (10 μM) ei havaittu haittavaikutuksia ja alkioiden pigmentaatio väheni
kohtuullisesti, 40 % (Park ym. 2013).
Suun hoito
Antimikrobisten ominaisuuksiensa vuoksi isotakiaisen lehdet ovat potentiaalisia hoitamaan muun
muassa hampaiden ja ikenien sairauksia, joissa mikrobit ovat osallisina (Chan ym. 2011). Takiaisuutteiden hyödyntämismahdollisuuksia ovat esimerkiksi juurikanavan hoidossa käytettävissä valmisteet, hammastahnat, suuvedet ja voiteet (Pereira ym. 2005, Oliveira ym. 2014).
Turvallisuus
Isotakiaista sisältävillä hoito- ja kosmetiikkatuotteilla allergiatapaukset ovat suhteellisen harvinaisia johtuen paljolti sen vähäisestä käytöstä; allergisoiva yhdiste on seskiviterpeenilaktoneihin kuuluva aktiopikriini (Paulsen 2002). Yleisimmin raportoituja sivuvaikutuksia on juurta sisältävän öljyn
pitkään jatkuneesta ulkoisesta käytöstä aiheutunut kosketusihottuma (Chan ym. 2011)
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KATAJA (Juniperus communis)
Lönnrot (1866): Keite-vettä murskatuista katajanmarjoista ja hakatuista katajan havuista juodaan
eduin vesi- ja sulku-taudeissa, kerpukissa j.n.e. Höyryä tästä juomasta käyt. vasten huonoa kuuloa
ja korvanuhoa; höyryn annetaan nousta korvaan ratintorvesta. Katajanmarja-siirappi hyödyttää
vilustus-yskässä ja varjelus-rohtona vilutaudin jälkeen. Katajanmarjat ja havut käyt. savuttamiseksi huoneissa vasten tarttuvaisia tauteja. Katajanöljyä pyhkäistään rammoille jäsenille ja
luun-särkyyn. Koko puussa on hienoa pihkaa, joka on tehollista, hiestyttävää, vesityttävää, puhdistavaa, j.n.e. Puu on tehollisinta liki juurta.

Kataja, kuva Seija Niemi
Koostumus
Marjojen fenolipitoisuus voi vaihdella huomattavasti katajan eri variaatioiden välillä. Turkista kerätyissä näytteissä J. communis var. communiksen kokonaisfenolipitoisuus oli kolminkertainen (59
mg GAE/g uutteessa) verrattuna var. saxatiliksen pitoisuuteen (17.6 mg GAE/g) (Miceli ym. 2009).
Samanlainen ero variaatioiden välillä oli havaittavissa marjojen flavonoidi- ja biflavonoidipitoisuuksissa. Miceli ym. (2009) määrittivät var. communiksen marjoista 16 flavonoidiyhdistettä,
joista runsaimpia olivat ”hypolaetin-7-pentoside” ja kversetiini-heksosidi.
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Katajan neulasten fenoli- ja terpeeniyhdisteiden koostumusta selvitettiin eri puolilta Suomea kerätyistä näytteistä (Martz ym. 2009). Fenoliyhdisteiden pitoisuus oli keskimäärin 65.1 mg/g ja terpeenien 7.72 mg/g kuiva-aineesta. Fenoliyhdisteistä runsaimpia olivat proantosyanidiinit (mm. katekiini), flavonit (pääasiassa apigeniini-johdannaisia) ja flavonolit (mm. kversetiini-johdannaisia)
muodostaen yli 60 % kaikista liukoisista fenoliyhdisteistä. Terpeeneistä havaittiin seskvi- ja monoterpeenejä. Yleisimmät monoterpeenit olivat alfa-pineeni, limoneeni, sabineeni ja 3-kareeni. Seskviterpeeneistä germakreeni-johdannaiset (germakreeni D-ol, germakreeni D) olivat vallitseva
ryhmä muodostaen yli 40 % terpeenien kokonaispitoisuudesta. Katajan neulasten fenolien ja terpeenien pitoisuus kasvoi merkitsevästi etelästä pohjoiseen ollen kaksi kertaa korkeampi pohjoisimmassa Suomessa maan eteläosaan verrattuna. Fenoliyhdisteistä erityisesti proantosyanidien
ja flavonolien pitoisuudet nousivat pohjoista kohti. Myös monoterpeenien määrä nousi merkitsevästi pohjoista kohden johtuen limoniinin, sabineenin, 3-kareenin, myrsiinin, beta-pineenin sekä
terpinoleenin pitoisuuksien kasvusta; alfa-pineenin pitoisuus pysyi samalla tasolla. Lisäksi keruuajankohta vaikutti yhdistepitoisuuksiin merkittävästi: liukoisten fenolien kokonaispitoisuudet
nousivat kesän kuluessa, mutta eri yhdisteiden prosenttiosuudet muuttuivat - flavonien ja erityisesti flavonolien osuuden laskivat loppukesää kohti. Tutkimuksessa selvitettiin myös kasvien esikäsittelyn vaikutusta yleisimmän monoterpeenien, alfa-pineenin, pitoisuuksiin: vuorokausi 40
°C:ssa kuivatussa näytteessä oli 33 % vähemmän ja 60 °C:ssa kuivatussa näytteessä 50 % vähemmän alfa-pineeniä kuin pakastekuivatussa näytteessä (Martz ym. 2009).
Versojen fenolikoostumusta eri katajalajeissa ja niiden variaatioissa selvitettiin Turkista kerätyistä
metanoli- ja vesiuutetuista näytteistä (Taviano ym. 2011). Suomessakin esiintyvän yleisimmän katajan variaation, metsäkatajan (J. communis var. communis; meillä luokiteltu alalajiksi) kokonaisfenolipitoisuus oli alhaisempi kuin muilla tutkituilla lajeilla tai variaatioilla: vesiuutteessa se oli 150
mg GAE/g ja metanoliuutteessa 170 mg GAE/g uutteen kuivapainosta. Metsäkatajan kokonaisflavonoidipitoisuus oli kuitenkin muihin verrattuna korkein (metanoliuutteella 14.4 ja vesiuutteella
26.7 mg QE/g uutteen kuivapainosta). Kondensoituneita tanniineja eli proantosyanidiineja sillä oli
keskimääräisesti verrattuna muihin lajeihin tai variaatioihin (metanoliuute 139 ja vesiuute 103 mg
CE/g kuivattua uutetta).
Katajanversoista tislattavan öljyn saantoon vaikuttavia tekijöitä tutkittiin Luonnosta teolliseen
tuotantoon -hankkeessa (Mäkitalo ym. 2006). Versojen keruuajankohta ei vaikuttanut oleellisesti
öljyn saantoon tai laatuun heinäkuun puolivälin ja lokakuun lopun välillä. Hankkeen selvitysten
perusteella optimaalinen versojen vahvuus on maksimissaan tulitikun paksuus; näin raaka-aineen
öljypitoisuus on mahdollisimman korkea ja laatua heikentävän puuaineksen osuus saadaan minimoitua. Ylikriittinen uutto sopii hankkeessa tehtyjen kokeiden mukaan hyvin katajanversoille ja
tällä menetelmällä saadun uutteen todettiin estävän täysin Staphylococcus aureus -bakteerin kasvun Rovaniemen elintarvikelaboratoriossa toteutetussa kokeessa.
Liettuassa alkukesällä kerätyissä katajanäytteissä paras eteerisen öljyn saanto oli neulasissa (0.34–
0.46 % kuiva-aineessa) ja vuoden ikäisistä versoista (0.2 %) (Butkiene ym. 2015). Neulasettomista
versoista öljyä saatiin 0.16 %, pelkästä kuoresta 0.075 % ja kuorettomasta puuosasta 0.06 %. Monoterpeeneihin kuuluva alfa-pineeni oli runsain yhdiste vuosikasvuissa (44–57 %), neulasissa (31–
45 %) ja neulasettomissa versoissa (25–46 %). Kuori- ja puuosassa vallitseva yhdisteryhmä olivat
seskviterpeenit tai hapettuneet seskviterpeenit (Butkiene ym. 2015).
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Virossa tehdyissä tutkimuksissa selvitettiin katajan latvaversojen (10 cm) eteerisen öljyn koostumusta ja saantoa eri vuoden aikoina (Raal ym. 2010). Öljyn saanto vaihteli suuresti eri ajankohtina:
yleisesti ottaen paras öljyn saanto oli tammi-huhtikuussa (0.25–0.7 %), mutta suhteellisen korkeita
öljypitoisuuksia oli myös esimerkiksi elokuussa (0.45 %) ja marraskuussa (0.5 %) kerätyissä näytteissä. Alfa-pineeni oli myös tämän tutkimuksen mukaan versoista saatavan öljyn runsain yhdiste.
Antimikrobisuus
Suomen etelä- ja pohjoisosista kerätyistä katajan neulasista valmistettiin uutteita (metanoliuutto),
joiden antimikrobista tehoa testattiin eri bakteerilajien (Staphylococcus aureus, S. epidermis, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus agalactiae, Corynebacterium sp.) kantoihin (Martz ym. 2009). Osa testatuista bakteerikannoista oli antibioottiresistenttejä. Neulasuutteilla oli suhteellisen hyvä teho kaikkia S. aureus ja S. epidermis -kantoja vastaan, ne tehosivat myös metisilliinille resistenttiin S. aureukseen (MRSA). Etelä- ja Pohjois-Suomesta kerättyjen neulasten uutteet vähensivät yhtä tehokkaasti bakteerien kasvua. Muihin testattuihin bakteereihin uutteet eivät tehonneet. Testattaessa erikseen uutteiden fenoli- ja terpeenipitoisia fraktioita havaittiin fenolipitoisen olevan hieman tehokkaampi kuin terpeeniyhdisteitä
sisältävän fraktion. Paras teho oli kuitenkin molempia yhdisteryhmiä sisältävällä uutteella, mikä
viittaisi eri yhdisteryhmien toisiaan vahvistavaan vaikutukseen (Martz ym. 2009). Katajan neulasten metanoliuutteen antibakteerisen teho S. aureusta vastaan oli samaa luokkaa kuin samalla menetelmällä aiemmin testatun kuusenpihkavalmisteen (Rautio ym. 2007).
Turkkilaista alkuperää olevien katajalajien tai niiden variaatioiden versoista valmistettujen uutteiden todettiin osoittavan keskikertaista tai hyvää antimikrobista tehoa gram-positiivisia bakteereja
vastaan (Taviano ym. 2011). Erityisesti J. communis var. communis, joka Suomessa tunnetaan metsäkataja alalajina ja oli myös Martzin ym. (2009) tutkimuskohteena, esti tehokkaasti S. epidermis
ja S. aureus -bakteerien kasvua. Uutteet eivät vaikuttaneet gram-negatiivisten bakteerien eivätkä
Candida -suvun hiivasienten kasvuun. Katajan oksista valmistetut uutteet ehkäisivät tehokkaasti
myös S. aureus bakteeria muodostamasta biofilmiä (Taviano ym. 2009). Biofilmit ovat alustaan
kiinnittynyttä mikrobimassaa, jossa bakteerit tuottavat ympärilleen soluväliainetta; biofilmit ovat
huomattava ongelma ihmis- ja eläinlääketieteessä, sillä ne ovat osallisena valtaosassa kaikissa
mikrobiologisissa infektioissa ja huomattavasti resistempiä kuin vapaana kasvavat mikrobit (Talvitie 2014).
Katajan marjojen eteeristen öljyjen antimikrobisuudesta on saatu vaihtelevia tuloksia. Angioni ym.
(2003) eivät havainneet Italiasta kerätyillä marjoilla merkitsevää antimikrobista tehoa. Miceli ym.
(2009) totesivat katajan marjojen osoittavan antimikrobista aktiivisuutta gram-positiivisia bakteereja (S. aureus, Bacillus subtilis, Enterococcus hirae, Staphylococcus epidermis) vastaan, mutta ei
gram-negatiivisia bakteereja eikä hiivasieniä vastaan. Serbiassa tehdyissä tutkimuksissa (Glišić ym.
2007) katajanmarjojen öljyn alfa-pineeniä ja sabineenia sisältävät fraktiot ehkäisivät useimpien
tutkittujen bakteerien (Escherichia coli, Corynebacterium sp., Staphylococcus aureus, Bacillus cereus) kasvua yhtä hyvin tai paremmin kuin kaupalliset antibioottivalmisteet sekä vähensivät tehokkaasti myös tutkittujen mikrosienten (Candida albicans, Alternaria sp., Aspergillus nidulans,
Aspergillus niger) kasvua. Tämän serbialaistutkimuksen antimikrobisuustestaukset tehtiin kiekkodiffuusiomenetelmällä, jonka käyttökelpoisuuteen Martz ym. (2009) suhtautuvat varauksella, sillä
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kyseisessä menetelmässä antimikrobisuusaktiivisuus riippuu myös testattavan uutteen yhdisteiden vesiliukoisuudesta. Eteeristen öljyjen sisältämät terpeenit ovat rasvaliukoisia (Keskitalo ym.
2001).
Antioksidanttisuus
Turkista kerättyjen katajanmarjojen antioksidanttisuutta verrattiin lajin kahden eri variaation välillä (Miceli ym. 2009). Suomessakin kasvava variaatio var. communis, metsäkataja (meillä alalajiksi
määritelty), oli antioksidanttisesti tehokkaampi kolmen eri testimenetelmän mukaan (DPPH IC50
0.63 ± 0.09 mg/mL, pelkistysvoima 12.82 ± 0.10 ASE/mL, TBA IC50 of 4.44 ± 0.70 μg/mL) kuin var.
saxatilis. Toisaalta var. saxatiliksesta valmistetulla uutteella oli parempi kyky kelatoida eli sitoa
rautaa.
Taviano ym. (2011) tutkivat katajan oksista tehtyjen metanoli- ja vesiuutteiden antioksidanttista
tehoa eri katajalajeilla ja niiden variaatioilla Turkista kerätyistä näytteistä. Kaikkien katajalajien ja
niiden variaatioiden, mukaan lukien metsäkataja, metanoli- ja vesiuutteet osoittivat selvää antioksidanttiaktiivisuutta useilla eri menetelmillä mitattuna. Metanoliuutteet olivat pääsääntöisesti
tehokkaampia kuin vesiuutteet lukuun ottamatta raudan kelatoitumista (sitoutumista) mittaavaa
testiä, jossa vesiuute oli tehokkaampi. Metsäkatajalla metanoliuutteen IC50 herkkyydet oli DPPHtestillä 0.164 mg/ml, Fe2+-kelatointiaktiivisuus-testillä 33.1 mg/ml (vesiuute 3.530 mg/ml) ja TBAtestillä 3.476 μg/ml, ja pelkistysvoimana mitaten 3.564 ASE/ml.
Turvallisuus
Suomesta kerätyistä katajan neulasista valmistettujen uutteiden myrkyllisyyttä testattiin solumallikokeissa ja uutteiden toksisuuden todettiin olevan alhainen ihmisen keuhkojen sidekudossoluja
vastaan ja hyvin alhainen ihmisen ihon keratinosyyttejä vastaan, mikä viittaisi uutteen olevan turvallista käyttää esimerkiksi ihotulehdusten ehkäisyssä (Martz ym. 2009).
Myös Turkista kerättyjen eri katajalajien ja niiden variaatioiden, mukaan lukien Suomessakin kasvava metsäkataja (J. communis var. communis) oksista valmistettujen uutteiden todettiin olevan
turvallisia, sillä uutteet eivät olleet Artemia salina -äyriäislajin toukille toksisia yli 1000 μg/ml pitoisuuksinakaan (Taviano ym. 2011). Poikkeuksena oli J. communis var. saxatiliksen heikosti toksinen metanolinäyte (LC50 = 658.6 μg/ml).
Käyttöpotentiaali
Katajasta valmistettujen uutteiden antimikrobiset ja antioksidanttiset ominaisuudet sekä myrkyttömyys antavat tukea niiden perinteiselle käytölle tulehdusten ja ihosairauksien hoidossa (Martz
ym. 2009, Taviano ym. 2011). Kataja on potentiaalinen luonnollisten antioksidanttisten ja antimikrobisten yhdisteiden raaka-ainelähde (Taviano ym. 2011).
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KEHÄKUKKA (Calendula officinalis)

Kehäkukka, kuva www.pixabay.com

Koostumus
Kehäkukan kuiva-aineesta 12–25 % on hiilihydraatteja (mm. lima-aineita 1.5 %) ja 5 % rasvahappoja. Kivennäisaineita on reilu 9 %: runsaimpia ovat kalium (6 %), natrium (1.7 %), magnesium (0.9
%), kalsium (0.5 %) ja rauta (0.15 %). Yksi keskeinen kehäkukan sisältämä kemiallisten yhdisteiden
ryhmä ovat terpeenit: triterpeeniglykosideja on 2-10 % ja triterpeenialkoholeja < 5 %. Steroleja ja
steroideja on 0.2 %. Fenoliyhdisteistä kehäkukka sisältää tanniineja 6-10 %, flavonoideja < 1.5 %
(mm. hyperosidi, isoramnetiini, kemferoli, kversetiini, narsissiini, rutiini), fenolihappoja 0.1 % ja
myös kumariineja. Karoteeneja on 3-5 %. Muita yhdisteitä ovat mm. tokoferolit, kinonit, vapaat
orgaaniset hapot, aminohapot (4.5 %) ja resiinit (3.4 %). (Re ym. 2009).
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Haavojen hoito
Kehäkukkauutetta sisältävän voiteen käytöllä saatiin hyviä hoitotuloksia suonikohjupotilaiden
haavojen hoidossa (Duran ym. 2005). Kolmen viikon käytön jälkeen haavojen pinta-ala oli pienentynyt testiryhmässä noin 42 %; pelkkää suolaliuosta saaneella vertailuryhmällä haavat olivat pienentyneet noin 15 %. Seitsemällä testiryhmän jäsenellä ja neljällä vertailuryhmän jäsenellä uusi
iho oli kasvanut koko haava-alueelle. Kokeen perusteella kehäkukkauutetta sisältävä voide vaikuttaa lupaavalta suonikohjuhaavojen hoidossa.
Kehäkukan kuivatuista terälehdistä valmistetun kylmävesiuutoksen on havaittu edistävän CAMmallisysteemissä (kananmunassa) uusien verisuonten kehittymistä, mikä on haavojen parantumisen kannalta oleellista (Patrick ym. 1996). Parente ym. (2012) havaitsivat myös etanoliuutoksen ja
siitä erotettujen heksaani- ja diklorometaanifraktioiden edistävän verisuoniston kehittymistä
CAM-mallisysteemissä. Rottakokeessa etanoliuutoksen havaittiin edistävän ihon haavojen paranemista mm. vähentämällä fibriinin muodostumista ja veren kertymistä sekä lisäämällä kollageenin määrää ja nopeuttamalla eritevuodon lakkaamista haava-alueella (Parente ym. 2012).
Nicolaus ym. (2017) toteavat kliinisten tutkimustulosten kehäkukan haavoja parantavista ominaisuuksista olevan vielä suhteellisen vähäisiä ja tuloksiltaan ristiriitaisia viitaten aiemmin aiheesta
tehtyihin kirjallisuuskatsauksiin ja tuoreempiin kliinisiin tutkimuksiin. Omassa tutkimuksessaan he
selvittivät kehäkukkauutteiden vaikutusmekanismeja ja päättelivät in vitro kokeen perusteella kehäkukan rasva- ja vesiliukoisten uutteiden (n-heksaani- ja etanoliuute) edistävän haavojen parantumista aktivoimalla NF-κB -tekijän ja sytokiini IL-8:n synteesiä ihon keratinosyyttisoluissa haavan
tulehdusvaiheessa ja ihokudoksen uudistumisvaiheissa (Nicolaus ym. 2017).
Muiden ihovaurioiden hoito
Kehäkukkaa 10 % sisältävä voide osoittautui ihmisillä tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa tehokkaaksi ehkäisemään sädehoidon aiheuttamaa ihottumaa ollen yleisesti käytettyä trolamiini-valmistetta selvästi tehokkaampi (Pommier ym. 2004). Myös Fotouhi ym. (2007) saivat hyviä tuloksia
kehäkukkaa sisältävän voiteen käytöstä sädehoidon aiheuttamien iho-oireiden hoidossa ihmisillä.
Fonseca ym. (2011) tutkivat kehäkukkauutetta sisältävien ja koostumukseltaan vaihtelevien voidemaisten valmisteiden ominaisuuksia sekä niiden potentiaalia UV-valoaltistuksessa syntyneiden
ihovaurioiden hoidossa. Hiirikokeen perusteella kehäkukkaa sisältävä voide suojasi ihoa UV-säteilyn aiheuttamilta vaurioilta todennäköisesti parantamalla kollageenisynteesiä ihonalaiskudoksessa.
Turvallisuus
Kehäkukka on hyvin runsaasti kosmetiikkatuotteissa käytetty ainesosa, mihin nähden sitä sisältävillä tuotteilla on havaittu hyvin vähän allergiatapauksia ja myös erilaisissa testeissä kehäkukan
ärsyttävyys on ollut alhainen (Paulsen 2002). Re ym. (2009) arvioivat kehäkukan kukintojen ja
niistä valmistettujen uutteiden sisältämien yhdisteiden pitoisuuksia suhteessa TTC-raja-arvoihin
(threshold of toxical concern: tiukkoja raja-arvoja, joita sovellettu paljon ruoan lisäaineisiin) ja
muihin turvallisuusarvioihin (mm. NOEL, NOAEL). Raja-arvojen perusteella he laskivat eri pitoisuuksia kehäkukkaa tai sen uutetta sisältäville tuotteille sallittuja maksimipäiväannoksia. Yleisesti
ottaen kehäkukan käyttö kosmetiikkavalmisteissa vaikuttaisi olevan turvallista näiden arvioiden ja
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laskelmien perusteella (Re ym. 2009). Euroopan lääkevirasto EMA on vastikään hyväksynyt kehäkukan rasvaliukoiset ja vesi-alkoholiuutteiden perinteisen lääkinnällisen käytön pienempien ihotulehdusten ja haavojen hoidossa (Nicolaus ym. 2017).
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KOIVUT (Betula sp.)

Hieskoivu, kuva Johanna Kinnunen
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Perinteinen käyttö
Suomessa koivua on käytetty monin tavoin erilaisten sairauksien hoitoon. Esimerkiksi koivun pihkaisia silmuja ja nuoria lehtiä on käytetty teenä mm. verenpaineen alentamiseen perustuen niiden
tehokkaaseen nestettä poistavaan vaikutukseen. Myös reumaa on hoidettu koivunlehtiteellä ja
erityisesti käyttämällä lehtiä hauteina kipualueilla. Tuohen tuhkaa on käytetty hoitamaan palovammoja ja jalkojen rohtumia. (Rautavaara 1980).
Lönnrot (1866) kuvaa useita koivun hyödyntämismahdollisuuksia mm. erilaisten sairauksien ja vaivojen hoidossa: Nuoret lehdet taidetaan teenä tahi keite-vetenä käyttää kerpukkiin, matoihin, leiniin ja kivitautiin. Hikikylpy (kun paneutaan paljaalla ruumiilla tuoretten koivulehtien sisään
maata) on usein parantanut leinin. Säilöstys-taudin (luuvalon) särky helpoitetaan, ja usein autetaanki tuoreilla koivuriehdillä, joita sidotaan särkevän jäsenen ympäri. Koivun mahala on myöski
hyödyllinen juoda vatsanimitetyissä taudeissa. Siitä taidetaan keittää hyvää siirappia; 60:stä kannusta saadaan lähes kannu siirappia kokoon keittämällä. Myös viiniä saadaan mahalasta keittämällä, sokeroittamalla ja käyttämällä. Tököttiä eli ryssöljyä keitetään koivun tuohesta. Se hyödyttää ruusussa: sitä ottaa täysi-ikäinen 2, 3, korkeintaan 6 tippaa teessä munanruskuaisen kera.
Mehu, jota hikoilee happamista koivupuista valkean hohteessa, on hyvää voide luuvalolle. Tuohianturat, sukkien sisällä pidetyt, tuottavat kadonneen jalkahien jällensä ja hyödyttävät ylösnousneessa leinissä ja jalkasäryssä. Leini on yleisnimitys pääasiassa kylmyyden ja kosteuden aiheuttamille vaivoille kuten reumatismille, kihdille ja luuvalolle (yrttitarha.fi).
Venäjällä koivun silmuja on perinteisesti käytetty lisäämään virtsan, hien ja sappinesteen eritystä,
puhdistamaan verta, lievittämään kipua, desinfioimaan haavoja, hoitamaan paiseita sekä poistamaan ihon väriläikkiä. Silmuista valmistettujen haudukkeiden ja keitteiden tulehduksia ehkäiseviä
vaikutuksia on hyödynnetty erilaisten suun, kurkku-, nenä- ja korvasairauksien ja äkillisten hengitystiesairauksien hoidossa sekä ulkoisesti hauteissa. (Shikov ym. 2014)
Koostumus
Raudus- ja hieskoivujen hiirenkorvien kemialliset koostumukset poikkeavat merkittävästi toisistaan (Isidorov ym. 2014). Hiirenkorvia dietyyli-eetterillä uuttamalla löydettiin rauduskoivusta nelisekä viisirengasrakenteisia triterpeenejä ja hieskoivusta paljon hapettuneita seskviterpeenejä, flavonoideja sekä fenyylipropanoideja. Rauduskoivusta vapautuu ilmaan muokkaamattomia seskviterpeenejä, kun taas hieskoivusta vapautuu myös muokattuja seskviterpeenejä. Koivujen kuivatut
lehdet ja hiirenkorvat sisältävät alle 1 % haihtuvia öljyjä (Orav ym. 2011).
Koivunlehtien koostumus vaihtelee kasvukauden vaiheen, koivun iän ja kasvupaikan mukaan. Ellagitanniinien pitoisuus on korkeimmillaan elokuun lopussa (Salminen ym. 1999, 2001). Liukoisten
proantosyaanien pitoisuus kasvaa koivunlehdissä koko kasvukauden saavuttaen n. 12 % syyskuussa (Riipi ym. 2002). Liukenemattomien antosyaanien, flavonoidien glykosidien, p-kumaarihapon kviinihappojohdannaisten ja gallotanniinien pitoisuudet sen sijaan ovat huipussaan kesäkuussa. Syksyllä grammassa tuoreita rauduskoivun lehtiä on raportoitu n. 1,4 mg C-vitamiinia (Kukavica & Jovanovic 2004).
Bljajić ym. (2016) selvittivät eri uuteaineilla rauduskoivun lehdistä saatavien bioaktiivisten yhdisteiden määrää. Kuivattu ja jauhettu lehtinäyte (2g) sekoitettiin 20 ml:aan etanolia (80 %) tai vettä
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ja haudutettiin 80 °C:ssa ultraäänen avulla puoli tuntia. Kokonaisfenolipitoisuus ja flavonoidien
määrä olivat etanoliuutteessa kaksinkertaiset verrattuna vesiuutteeseen. Sen sijaan fenolihappoja
oli vesiuutoksessa selvästi enemmän. Uutteiden runsain fenoliyhdiste oli flavonoideihin kuuluva
rutiini; myös sitä oli etanoliuutteessa kaksi kertaa enemmän kuin vesiuutteessa.
Krasutsky (2006) on kirjoittanut katsausartikkelin koivuntuohen prosessoinnista. Betuliinia muodostuu eniten koivun kuoressa, johon ne myös kertyvät (Yin ym. 2012). Tuohen kuivapainosta jopa
30 % voi olla betuliinia; n. 43 % puolestaan on suberiinia johdannaisineen (Ekman 1983, Eckerman
& Ekman 1985).
Koivuntuhka on hivenaineita sisältävä seos, jonka koostumukseen vaikuttaa tuhkaamisessa käytetyt koivunosat ja niiden mahdolliset esikäsittelyt (Werkelin ym. 2005, 2010; Shoulaifar ym. 2013).
Antioksidanttisuus
Rauduskoivun lehtien etanoliuutteella on osoitettu olevan antioksidanttiaktiivisuutta käyttäen
mittareina uutteen kykyä kelatoida eli sitoa rautaa (Fe2+), kykyä pelkistää rautaa (Fe+3) ja vähentää DPPH-radikaaleja (Germanò ym. 2012). Rauduskoivun lehtien vesi- ja etanoliuutosten antioksidanttitehon vertailussa molemmat uutokset osoittivat antioksidanttiaktiivisuutta (Bljajić ym.
2016). Uutosten keskinäinen paremmuus vaihteli kuitenkin mitatusta muuttujasta riippuen.
DPPH-radikaalien vähentämisessä uutosten teho ei eronnut toisistaan, mutta etanoliuute oli tehokkaampi ATBS-radikaalien vähentäjä. Vesiuute oli puolestaan tehokkaampi sitomaan rautaa
(F3+). Toisaalta etanoliuute oli tehokkaampi TAA- ja FRAP-menetelmillä mitattuna. Kokonaisuutena etanoliuute osoitti vesiuutetta korkeampaa antioksidanttitehokkuutta (Bljajić ym. 2016).
Tulehdusten hoito
Shikov ym. (2014) viittaa kirjallisuuskatsauksessa kahteen venäläistutkimukseen koivunsilmu-uutteilla saaduista hoitotuloksista. Toisessa näistä, 1980 julkaistussa tutkimuksessa, oli testattu 108
potilaan märkivien haavojen hoitoa 70 %:een alkoholiin tehdyllä 20 %:lla koivunsilmu-uutteella.
Positiivisia tuloksia oli saatu kaikilla potilailla mukaan lukien ne, joilla oli havaittu antibiootti-resistenttiä mikrobiflooraa. Shikov ym. (2014) kuitenkin huomattavat, ettei tässä tutkimuksessa oltu
kuvailtu kontrolleja kunnolla eikä hoitotuloksille ollut määritelty selkeitä ensisijaisia mittareita.
Toisessa vuonna 1954 julkaistussa tutkimuksessa koivunsilmuvalmisteella oli saatu positiivisia hoitotuloksia potilailla, joilla oli akuutti krooninen ihottuma.
Koivun lehtien vesiuutevalmisteen (Betula folium D3 Abnoba, valmistaja Abnoba GmbH) havaittiin
ehkäisevän solumallikokeessa ihmisen lymfosyyttisolujen kasvua ja solunjakautumista, mikä antaa
tukea valmisteen käytölle nivelreuman hoidossa ihonalaispistoksina (Gründemann ym. 2011). Rottakokeissa rauduskoivun lehdistä valmistetun uutteen havaittiin olevan potentiaalinen lääke silmän sarveiskalvon tulehdusten hoitoon, sillä se vähensi huomattavasi tulehdusreaktiossa mukana
olevien leukosyyttien ja T-solujen määrää (Wacker ym. 2012).
Koivun tuohesta valmistetun triterpeeniuutteen käyttösovelluksesta ihon haavojen hoidossa on
saatu lupaavia kliinisiä tuloksia (Metelmann ym. 2015). Tämän uutteen ja sen sisältämien yhdisteiden (betuliini, betuliinihappo, lupeoliini, erytrodioli sekä oleanolihappo) todettiin edistävän
useilla eri mekanismeilla ihon haavojen parantumista ihmisen keratonisyyttieillä tehdyissä solomallikokeissa sekä porsailla ex vivo tehdyissä kokeissa (Ebeling ym. 2014).
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Ihon pigmentoitumisen vähentäminen
Rauduskoivun lehtien etanoliuutteen havaittiin vähentävän tyrosinaasientsyymin aktiivisuutta in
vitro (Germanò ym. 2012). Tyrosinaasi on ihon pigmentoitumisen kannalta tärkeä entsyymi, sillä
se on mukana tumman pigmentin melaniinin biosynteesissä. Tyrosinaasin ehkäisijöillä on tärkeä
merkitys niin kosmetiikka- kuin lääkevalmisteissa liittyen niiden kykyyn ehkäistä ja vähentää ihon
pigmentoitumista; tällä tavoin vaikuttavia aineita etsitään aktiivisesti lukuisista eri luonnonraakaaineista (Parvez ym. 2007).
Turvallisuus
Koivun silmuja on Shikovin ym. (2014) mukaan käytetty vuosisatojen ajan Venäjällä ja sopivasti
annosteltuna niiden käytöllä ei ole havaittu haittavaikutuksia, poikkeuksena on silmujen sisäinen
käyttö johtuen niiden sisältämistä öljyistä. Shikovin ym. (2014) kirjallisuuskatsauksessa läpikäydyistä tutkimusjulkaisuista ei löytynyt mainintoja koivunsilmujen toksisista vaikutuksista.
Koivuntuohiuutteen on eräässä tapauksessa osoitettu aiheuttaneen allergisen ihoreaktion
(Meyer-Hoffert & Brasch, 2013). Toisaalta Metelmann ym. (2015) totesivat kliinisessä tutkimuksessa tuohiuutetta sisältävän voiteen olevan turvallinen ja hyvin siedetty. Koivut voivat kasvuympäristöstään riippuen kerätä raskasmetalleja, joten elintarvikkeille säädetyt rajat mm. lyijylle, kadmiumille ja elohopealle tulisi huomioida erityisesti koivuntuhkavalmisteiden toksisuutta arvioitaessa (Harju & Hulden 1990, Reimann ym. 2008).
Euroopan lääkeviraston mukaan koivun (B. pendula ja/tai B. pubescens) lehtien perinteisen kaltaisesta lääkekäytöstä voi aiheutua yliherkkyyttä johtuen niiden aktiivisista yhdisteistä tai siitepölystä (EMA 2014). Ei-toivottuina vaikutuksina on raportoitu ruoansulatuselimistön oireita (pahoinvointia, oksentelua ja ripulia) ja allergisia reaktioita (kutinaa, iho-oireita, nuhaa), mutta niiden yleisyydestä ei ole tietoa. Jos oireina on kuumetta, virtsaamiskipua, verta virtsassa tai muita edellä
mainitsemattomia vakavia haittavaikutuksia, kehotetaan konsultoimaan lääkäriä. Yhdysvaikutuksia lääkkeiden kanssa ei ole raportoitu (EMA 2014).
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MINTUT (Mentha sp.)
Lönnrot (1866) jalomintusta, Mentha gentilis: ”Tätä kuin seuraaviaki lajeja käytetään teenä oksetusvioissa, vatsataudeissa, vilustuksissa ja muissa kohtauksissa. Myös haudekääreenä lämpimältä
vaimoväen rinnoille maito-ummessa, suonivedoissa j. m.”

Minttu, kuva www.pixabay.com

Perinteinen ja nykyinen käyttö
Piparminttua (Mentha x piperita L.) on käytetty hoitamaan ylävatsavaivoja, ilmavaivoja ja suolistotulehduksia. Sillä on hoidettu myös esimerkiksi hengitystievaivoja, bakteeritulehduksia, kuumetta, korkeaa verenpainetta ja pahoinvointia. (WHO 2003)
Piparmintusta voidaan hyödyntää lehtiä, lehtiuutteita ja -vesiä sekä öljyä, joista viimeksi mainittua
käytetään eniten. Tuoksu- ja aromiominaisuuksiensa vuoksi öljyä hyödynnetään kosmetiikka- ja
hygieniatuotteissa, elintarvikkeissa ja lääkevalmisteissa. Monien hoitavien vaikutuksiensa vuoksi
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sitä käytetään myös aromaterapiassa, kylpytuotteissa, suuvesissä, hammastahnoissa ja ulkoisissa
hoitotuotteissa, joissa minttuöljyllä rauhoitetaan mm. kutinaa ja tulehduksia. (Herro & Jacob
2010)
Koostumus
Piparmintun lehtien keskeinen yhdisteryhmä on eteerinen öljy (0.5–4 %), joka sisältää mentolia
(30–55%) ja mentonia (14–32 %). Muita eteerisen öljyn isoterpeenejä ovat isomentoni (2–10 %),
1,8-sineoli (6–14 %), α-pineeni (1.0–1.5 %), β-pineeni (1–2 %), limoneeni (1–5 %), neomentoli (2.5–
3.5 %) ja mentofurani (1–9 %) (WHO 2003).
Minttujen lehdistä valmistettujen vesiuutosten havaittiin sisältävän fenoliyhdisteistä runsaimmin
kahvihappojohdannaisia ja flavonoideja (Kapp 2015). Runsaimpia havaittuja yhdisteitä olivat
eriositriini (flavonoidi), rosmariinihappo, 12-hyroksijasmonaattisulfaatti, salvianolihappo B ja luteoliini-johdannaiset. Tutkituista mittulajeista, -risteymistä ja -lajikkeista piparmintun fenolikoostumus oli rikkain (Kapp 2015). Piparmintun lehdet sisältävät vitamiineista mm. karotenoideja (Avitamiinin esiaste) ja askorbiinihappoa (C-vitamiini), joiden pitoisuuksissa on suurta vaihtelua kasvin esikäsittelystä ja mittausmenetelmistä riippuen (Riachi & De Maria 2015).
Antimikrobisuus
Piparmintun eteerisen öljyn on osoitettu ehkäisevän bakteerien Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis ja Escherichia coli kasvua, mutta sen ei
havaittu vaikuttavan Bacillus cereus -bakteeriin eikä Penicillium cyclopium ja Aspergillus aegyptiacus -sienten kasvuun (El-Keltawi ym. 1980, Janssen ym. 1986, Ross ym. 1980). Sienten kasvua
ehkäiseviä vaikutuksia ovat todenneet myös Begum ym. (1993) Trichophyton equinum ja T. rubrum sieniin ja Leifertova (1979) Aspergillus flavus, A. fumigatus ja A. niger -sieniin. Piparmintun
lehdistä valmistettu metanoliuute on osoittanut antimikrobisia ominaisuuksia Candida albicans ja
C. glabrata -hiivasieniä vastaan (Pramila ym. 2012). Minttujen antimikrobisia ominaisuuksia on
tutkittu huomattavasti enemmän eteerisillä öljyillä kuin uutoksilla; molemmilla valmisteilla on todettu tehoa niin bakteereja kuin sieniä vastaan (Kapp 2015).
Peixoto ym. (2016) testasivat 72 eri minttulajin/-lajikkeen/-risteymän eteeristen öljyjen tehoa
Candida suvun hiivasienilajeja ja -sairaalakantoja vastaan. Paras teho vapaasti kasvavia hiivasienisoluja vastaan oli seuraavien lajeilla/lajikkeilla: M. canadensis (”Chinese mint”), M. suaveolens
(”Menta do Uruguai”) ja M. arvensis (”Dourados 2”) sekä Mentha suaveolens Ehrh. x spicata risteymällä. Näissä lajikkeissa/risteymässä oli runsaasti seuraavia yhdisteitä: karvoni, piperitonioksidi, linalooli ja pulegoni. Parhaimmillaan näistä mintuista valmistetut eteeriset öljyt pystyivät
ehkäisemään jopa 96 %:sti biofilmin muodostumisen Candida -hiivasienillä tai hajottamaan jo olemassa olevan biofilmin 54 %:sti. Minttujen eteeriset öljyt ovat potentiaalisia raaka-aineita sairaalainfektioita aiheuttavien Candida -hiivasienten torjuntaan, mutta niiden vaikuttavuudesta tarvitaan edelleen lisätutkimuksia (Peixoto ym. 2016).
Tuoreeseen väitöskirjaansa Kapp (2015) on koonnut tutkimustuloksiaan eri minttulajeista, -risteymistä ja -lajikkeista valmistettujen vesiuutosten ja eteeristen öljyjen antibakteerisesta tehosta.
Eteeriset öljyt olivat tehokkaimpia torjuen niin S. aureusta kuin E. colia. Vesiuutokset tehosivat
ainoastaan S. aureusta vastaan (Kapp 2015). Piparminttuteen osoitettiin vähentävän Chlamydia
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pneumoniae (keuhkoklamydia) bakteerin kasvua 20.7–69.5 % ja olevan siten potentiaalinen hoitamaan hengitystieinfektioita kuten keuhkokuumetta (Kapp ym. 2013).
Antioksidanttisuus
Eri minttulajit tai niiden risteymät ja variaatiot osoittivat vaihtelevissa määrin antioksidanttiaktiivisuutta piparmintun ollessa tehokkain useimmilla tutkituilla mittausmenetelmillä: DPPH, III-raudan pelkistyskyky, II-raudan kelatoimiskyky ja rasvan hapettumisen estokyky (Dorman ym. 2003).
Antioksidanttiaktiivisuuden ja fenoliyhdisteiden pitoisuuden välillä oli voimakas positiivinen riippuvuus paitsi raudan(II) kelatoimiskyvyn osalta. Mintuista valmistettujen uutteiden ja eteeristen
öljyjen pääasiallisiksi antioksidanttisisiksi yhdisteiksi Brahmi ym. (2017) listaavat fenolihapot (mm.
rosmariini- ja kahvihapot) sekä flavonoideihin kuuluvat flavonit (mm. luteoliini-johdannaiset) ja
flavanonit (mm. eriositriini-johdannaiset). Myös minttujen sisältämät vitamiinit (mm. C-vitamiini
ja karotenoidit) sekä eteeristen öljyjen tietyt tyydyttämättömät terpeeniyhdisteet kuten thymoli
ja linalooli voivat vaikuttaa antioksidanttisesti (Brahmi ym. 2017).
Tulehdusten ehkäisy
Minttujen on todettu useissa eläinkokeissa vähentävän tulehdusperäistä turvotusta. Hiiren korvaan aiheutetun turvotuksen on havaittu vähenevän merkitsevästi mm. piparmintun lehdistä valmistetulla metanoliuutteella (Yasukawa ym. 1993), piparminttuöljyllä (Sun ym. 2014) ja vesimintusta (M. aquatica) tehdyllä vesi-etanoli (70 %)uutteella (Conforti ym. 2008). Vihermintun (M. spicata) vesi- ja etyyliasetaattiuutosten todettiin vähentävän kroonista ja akuuttia jalkaan aiheutettua tulehdusta ja turvotusta rotilla (Arumugam ym. 2008).
Piparmintun eteerisen öljyn osoitettiin vähentävän sienitaudinaiheuttajiin luokitellun Prototheca
zopfii mikrolevän aiheuttamia iho-oireita hiirillä (Bouari ym. 2014). Oliiviöljyyn sekoitettu piparminttuöljy (2 %) vähensi merkittävästi kliinisiä oireita, tulehdusastetta ja sidekudoskertymää (fibroosi).
Ihon hoito
Piparminttuöljyn (5 % perusvoiteeseen sekoitettuna) ulkoisen käytön osoitettiin helpottavan merkittävästi kroonista ihon kutinaa ja sen aiheuttamia sivuoireita potilailla, joilla oli taustalla joko
maksa-, munuais- tai diabetes-sairaus (Elsaie ym. 2016). Lieviä sivuvaikutuksia (ihon kuumotus)
havaittiin neljällä 25:stä minttuöljyä sisältävää voidetta käyttäneistä potilaista.
Turvallisuus
Piparminttuöljyn on raportoitu aiheuttaneen lukuisia allergisia kontakti-ihottuma tapauksia, joihin
liittyy usein sekä suun ulkoisia että sisäisiä oireita (Herro & Jacob 2010). Samanlaisia haittavaikutuksia on havaittu myös muilla minttulajeilla, esimerkkinä Brahmi ym. (2017) mainitsevat kirjallisuuskatsauksessaan vihermintun (M. spicata), jota sisältävän hammastahnan käytön on todettu
aiheuttaneen joillekin ihmisille tulehdusoireita huuliin. Pääasialliset allergeeniset aineet vaikuttaisivat olevan karvoni ja limoneeni. Piparmintun eteerisen öljyn haitallisina sivuvaikutuksina mainitaan myös muun muassa närästys, pahoinvointi ja päänsärky. Toksisia yhdisteitä piparmintussa
ovat todennäköisesti mentoli ja pulegoni. Pulegonin ja sen aineenvaihduntatuotteen mentofuraanin myrkkyvaikutukset kohdistuva rottakokeiden perusteella maksaan ja munuaisiin. Pulegonia on
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piparmintussa kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin puolanmintussa (M. pulegium). EU-rajoitusten mukaan pulegonia saa olla ruoassa tai juomassa enintään 20 mg/kg. Myös mentolilla on
havaittu maksaa vaurioittavia ominaisuuksia ja sitä sisältävien tuotteiden liiallisen käytön hengitysteitse on havaittu aiheuttavan muun muassa sydänoireita ja erilaisia keskushermoston oireita
kuten ataksiaa. Suuri osa pulegonista ja mentolista haihtuu lämpökuivauksen ja keittämisen aikana; toksisuuden vähentämiseksi mintut suositellaankin käsiteltävän edellä mainituilla tavoilla
ennen käyttöä. Minttujen käyttöä raakana ei suositella etenkään henkilöille, joilla on tai on ollut
maksasairauksia (Brahmi ym. 2017).
Lähteet
Arumugam, P., Priya, N.G., Subathra, M. & Ramesh, A. (2008). Anti-inflammatory activity of four
solvent fractions of ethanol extract of Mentha spicata L. investigated on acute and chronic inflammation induced rats. Environ Toxicol Phar 26: 92–95.
Begum, J. 1993. Studies on essential oils for their antibacterial and antifungal properties. Part I.
Preliminary screening of 35 essential oils. Bangladesh Journal of Science and Industry Research
28: 25–34.
Bouari, C., Bolfa, P., Borza, G., Nadăş, G., Cătoi, C. & Fiţ N. 2014. Antimicrobial activity of Mentha
piperita and Saturenja hortensis in a murine model of cutaneous protothecosis. Journal of Medical
Mycology 24: 34–43.
Brahmi, F., Khodir, M., Mohamed, C. & Pierre, D. 2017. Chemical composition and biological activities of Mentha species. Teoksessa: El-Shemy, H.A. (toim.), Aromatic and Medicinal Plants - Back
to Nature. DOI: 10.5772/67291. Saatavissa verkosta: https://www.intechopen.com/books/aromatic-and-medicinal-plants-back-to-nature/chemical-composition-and-biological-activities-ofmentha-species
Conforti, F., Sosa, S., Marrelli, M., Menichini, F., Statti, G.A., Uzunov, D., Tubaro, A., Menichini, F.
& Loggia R.D. 2008. In vivo anti-inflammatory and in vivo antioxidant activities of Meditteranean
dietary plants. J. Ethnopharmacol 116: 144–151.
Dorman, H.J.D., Koşar, M., Kahlos, K., Holm, Y. & Hiltunen, R. 2003. Antioxidant properties and
composition of aqueous extracts from Mentha species, hybrids, varieties, and cultivars. J Agric
Food Chem 51: 4563–4569.
El-Keltawi NEM et al. 1980. Antimicrobial activity of some Egyptian aromatic plants. Herba Polonica 26: 245–250.
Elsaie, L.T., El Mohsen, A.M., Ibrahim, I.M., Mohey-Eddin, M.H. & Elsaie, M.L. 2016. Effectiveness
of topical peppermint oil on symptomatic treatment of chronic pruritus. Clin Cosmet Investig Dermatol 9: 333–338. dermatology, 2016
Herro, E. & Jacob, S.E. 2010. Mentha piperita (Peppermint). Dermatitis: 21: 327–329.
Janssen AM et al. 1986, Screening for antibacterial activity of some essential oils by the agar overlay technique. Pharmaceutisch Weekblad (Scientific Edition) 8: 289–292.
Kapp, K. 2015. Polyphenolic and essential oil composition of Mentha and their antimicrobial effect.
Väitöskirja, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/158806/polyphen.pdf?sequence=1
Kapp, K. Hakala, E., Orav, A., Pohjala, L., Vuorela, P., Püssa, T. ym. 2013. Commercial peppermint
(Mentha × piperita L.) teas: Antichlamydial effect and polyphenolic composition. Food Research
International 53: 758–766.

27
Leifertova I, Lisa M. 1979, The antifungal properties of higher plants affecting some species of the
genus Aspergillus. Folia Pharmacie (Prague) 2: 29–54.
Peixoto, I.T.A., Furletti, V.F., Anibal, P.C., Figueira, G.M. ym. 2016. A survey of essential oils from
Mentha spp. as an antimicrobial potential agent against Candida species. Adv Med Plant 4: 58–72.
Pramila, D.M., Xavier, R., Marimuthu, K. ym. 2012. Phytochemical analysis and antimicrobial potential of methanolic leaf extract of peppermint (Mentha piperita: Lamiaceae). J Med Plant Res 6:
331–335
Ross, S.A. ym.1980. Antimicrobial activity of some Egyptian plants. Fitoterapia 51: 201–205.
Sun, Z., Wang, H., Wang, J., Zhou, L. & Yang, P. (2014). Chemical composition and anti-inflammatory, cytotoxic and antioxidant activities of essential oil from leaves of Mentha piperita grown in
China. PLoSOne, 9(12).
Yasukawa, K., et al. Inhibitory effect of edible plant extracts on 12-Otetradecanoylphorbol-13-acetate-induced ear edema in mice. Phytotherapy Research, 1993, 7:185-189.
WHO 2003. WHO monographs on selected medicinal plants. Vol. 2. World Health Organization.
357 s. http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4927e/s4927e.pdf

28

NOKKONEN (Urtica dioica)
Lönnrot (1866): Puserrettu mehu hyvä keripukkiin, keuhkotautiin, verijuoksuihin j. n. e., 1, 2 ruokalusikallista päivässä. Niihin käyt. myös keite-vettä juurista ja juodaan pari lasillista päivässä.
Siemenistä saadaan hyvää matolääkettä. Nokkoisen poltto parantuu päälle sivutusta öljystä t. kermasta. Lisää maitoa lypsylehmissä. Myös lampaillen on se ruuaksi hyvää ja terveellistä. Pitää sitä
varten varhain leikattaman. Sovelias ja terveellinen keväällä lehtikaaliksi. Varret taidetaan hoitaa
kuin pellava kehräyksiin. Siemenet kanain ruuaksi. Mesiäispihain ympäri hyvä istutettaa, sillä se
pois pidättää sammakot, jotka luullaan haittaavan mesiäisten parvettumista.

Nokkonen, kuva Johanna Kinnunen.

Ravintosisältö
Nokkonen on ravintorikkaimpia vihanneksia Suomen luonnossa. Esimerkiksi pinaattiin verrattuna
se sisältää moninkertaisen määrän useita ravinto- ja kivennäisaineita (Taulukot 1 ja 2). Lehtivihannekseksi nokkonen sisältää runsaasti proteiinia (5.9 %), enemmän kuin esimerkiksi maito (3 %).
Kivennäisaineista se on hyvä kalsiumin, fosforin, raudan, magnesiumin ja sinkin lähde, joiden päivittäisestä saantisuosituksesta 100 g:lla nokkosta saadaan tyydytettyä vähintään 15 % suurella

29
osalla aikuisia (Taulukko 2). Vitamiineista nokkonen sisältää runsaasti erityisesti C-vitamiinia, lähes
kolme kertaa enemmän kuin pinaatti (Taulukko 3). Saantisuosituksiin nähden siinä on kohtuullisen
runsaasti myös A-, E- ja monia B-ryhmän vitamiineja.
Taulukko 1. Nokkosen ja pinaatin ravintoaineet (100 g:ssa). Lähde: www.fineli.fi (viitattu
18.1.2018)
Energiaa kJ
Nokkonen
Pinaatti

181.9
55.8

Hiilihydraatti
g
1.3
0.4

Proteiini g

Rasva g

Kuitu g

5.9
1.6

0.7
0.3

4.1
1.3

Taulukko 2. Kivennäisaineet nokkosessa ja pinaatissa (mg / 100 g). Lähde: www.fineli.fi (viitattu
18.1.2018)
Kalsium Rauta Kalium
Magnesium Natrium Fosfori
Sinkki
Nokkonen
594.0
4.4
670.0
86.0
1.0
90.0
1.7
Pinaatti
88.0
1.3
470.0
59.0
160.0
30.0
0.9
Suositus*
800–
9-15
3100–
280–350
≤ 2.0
600–700 7-9
900
3500
* Suositeltava päivittäinen saanti aikuisille (Lähde: Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014)
Taulukko 3. Vitamiinit nokkosessa ja pinaatissa (100 g:ssa). Lähde: www.fineli.fi (viitattu
18.1.2018)
C-vitaTiamiini Riboflaviini Niasiini
miini mg (B1) mg (B2) mg
(B3) mg

Nokkonen 175
Pinaatti
60
Suositus* 75

0.20
0.15
0.11
0.24
1.1–1.5 1.3–1.7

1.20
1.80
15–20

Pyridoksiini Folaatti
(B6) mg
(B9) μg

0.27
0.22
1.2–1.6

E-vitamiini mg

A-vitamiini RAE
μg

194
1.6
178
194
1.2
275
300–
8–10
700–900
400
* Suositeltava päivittäinen saanti aikuisille. Lähde: Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014
Koostumus

Chrubasik ym. (2007) ovat listanneet seuraavat pääyhdisteet nokkosesta katsausartikkelissaan:
flavonoidit (kversetiini-, kamferoli- ja isorhamnetiinijohdannaiset), ”caffeoyl” esterit (”caffeoylmalic acid”, klorogeenihappo, neoklorogeenihappo), kahvihappo, skopoletiini (kumariini-yhdiste), sitosteroli (kasvisteroli-yhdiste), polysakkaridit, rasvahapot ja mineraalit (versossa jopa 20
%, lehdissä 1-5 %). Nokkosen pakastekuivatuista lehdistä valmistettu etanoli (70 %)uute sisältää
runsaasti fenoliyhdisteitä, joista runsaimpia ovat fenolihappoja edustavat kahvihappo (163 μg/g
kuivapainosta) ja klorogeenihappo (71 μg/g) sekä flavonoideja edustavat rutiini (106 μg/g), kversetiini (36 μg/g) ja isokversetiini (30 μg/g) (Zenão ym. 2017).
Bourgeois ym. (2016) kehittivät menetelmän, jolla saadaan valmistettua nokkosesta ursolihappoa
ja kversetiiniä halutuissa suhteissa sisältäviä uutteita säätämällä uuttoon käytettyä aikaa ja lämpötilaa sekä uuttoaineen etanolipitoisuutta (polariteetti) sopivaksi. Ursolihappo ja kversetiini valittiin säätelyn kohteiksi, koska nokkosen sisältämistä yhdisteistä niiden katsottiin olevan potenti-
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aalisimpia ihon hoidon kannalta. Ursolihappoa on erityisesti nokkosen juurissa ja kversetiinin pitoisuudet ovat korkeimmillaan lehdissä. Etanolipitoisuuden nosto suhteessa veden määrään nosti
uuttuvien fenoliyhdisteiden määrää, mutta tällöin erityisesti kversetiinin saanto oli heikompi. Korkea lämpötila edisti ursolihapon ja vähensi kversetiinin saantoa. Paras saanto ursolihapolle toteutui 90 minuutin uutolla 65 °C lämpötilassa etanolipitoisuuden ollessa 75 %. Kversetiiniä saatiin
parhaiten 30 minuutin uutolla 25 °C lämpötilassa 50 %:ssa etanoli-vesiseoksessa. Fenoliyhdisteiden kokonaissaanto oli paras 45 minuutin uutolla 45 °C lämpötilassa 75 % etanolipitoisuudella.
Antimikrobisuus
Pakastekuivatuista nokkosen versoista valmistettu metanoliuute hillitsi metisilliiniresistentin
Staphylococcus aureus (MRSA) -bakteerin kasvua 15/16 näytteessä, jotka oli eristetty iho- ja haavatulehdusalueilta (Salehzadeh ym. 2014). Nokkosen lehdistä valmistetun etanoliuutteen osoitettiin vähentävän metisilliiniresistenttien S. aureus -bakteerien (MRSA, MSSA) kasvua lähes yhtä tehokkaasti kuin kaupallinen gentamicin-antibioottivalmiste, minkä arveltiin olevan yhteydessä kahvihapon ja flavonoidien kuten rutiinin ja kversetiinin korkeisiin pitoisuuksiin nokkosessa (Zenão
ym. 2017). Nokkosen ilmakuivatuista versoista valmistetun vesiuutteen (15 minuutin haudutus
kiehuvassa vedessä) on osoitettu estävän ainakin yhdeksän bakteerin sekä hiivasienen (Candida
albicans) kasvua (Gülcin ym. 2004).
Antioksidanttisuus
Joshi ym. (2015) testasivat eri uuttoaineilla kokonaisesta kuivatusta nokkosesta valmistettujen
uutteiden kykyä vähentää DPPH- ja NO-radikaalien määrää sekä niiden tehoa vähentää oksidatiivisen stressin aiheuttamia maksavaurioita rotilla. DPPH-menetelmällä tehokkaimmaksi osoittautui vesi-alkoholiuutteen etyyliasetaatti-fraktio (EAF), jonka IC50 -herkkyys oli 78.99 ± 0.17 μg/ml.
Muut testatut uutokset olivat pelkkä vesi-alkoholiuutos sekä sen petrolieetteri-, butanoli- ja vesifraktiot. Vertailuna ollut askorbiinihappo (C-vitamiini) oli tehokkain DPPH-radikaalien vähentäjä
(IC50 26.24 ± 0.19 μg/ml). EAF-uutos oli testiuutteista tehokkain myös typpioksidin (NO) vähentäjänä (IC50 101.39 ± 0.30 μg/ml, vrt. vielä tehokkaampi askorbiinihappo 45.76 ± 0.62 μg/ml). EAFuutos suojasi maksasoluja tehokkaimmin hiilitetrakloridin aiheuttamilta vaurioilta sekä vähensi
haitallista entsyymitoimintaa ja oksidatiivisia vaurioita rotan maksassa. Nokkosen EAF-uutoksen
tarkempi analyysi osoitti fenolihappoihin kuuluvan ferulihapon olevan keskeinen antioksidanttiaktiivisuuden taustalla oleva fenoliyhdiste (Joshi ym. 2015).
Fenolihappojen todettiin olevan nokkosen antioksidanttiominaisuuksien taustalla myös Bourgeoisin ym. (2016) tutkimuksissa. Koko kasvista eri menetelmillä valmistetuista vesi-etanoliuutteista
erityisesti vesiliukoisia yhdisteitä sisältävät uutteet osoittivat hyvää antioksidanttiaktiivisuutta
FRAP-menetelmällä (Bourgeois ym. 2016).
Tulehdusten ehkäisy
Nokkosen versosta valmistetuilla uutteilla on todettu useissa tutkimuksissa tulehduksia ehkäiseviä
vaikutuksia, jotka perustuvat pitkälti niiden kykyyn vähentää eri tavoin tulehdusvälittäjäaineiden
toimintaa tai muodostumista (Chrubasik ym. 2007). Esimerkiksi versosta valmistetun vesiuutteen
on osoitettu solumallikokeessa hillitsevän tehokkaasti tulehdusreaktioita kiihdyttävän PAF-välit-
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täjäaineen toimintaa (Tunón ym. 1995). Lehdistä valmistetun vesi-etanoliuutteen havaittiin vähentävän syklo-oksigenaasientsyymin aikaansaamia tulehdusreaktioita johtuen ainakin osin sen
sisältämästä fenoliyhdisteestä, kahvihapon omenahappoesteristä (Obertreis ym. 1996). Etanoliuutteen tulehduksia vähentävä vaikutus perustunee osittain sen kykyyn ehkäistä tulehdusvälittäjäaineiden syntyä edistävän NF-κB -tekijän aktivoitumista (Riehemann ym. 1999). Chrubasik ym.
(2007) käyvät läpi katsausartikkelissaan myös nokkosuutteilla tehtyjä eläinkokeita: niistä saadut
tulokset antavat tukea nokkosenlehden vesi- ja vesi-etanoliuutteiden tulehduksia ja kipua lievittäville vaikutuksille. Ihmisillä toteutettuja kliinisiä kokeita on tehty vasta vähän ja niistä saadut
tulokset eivät ole kovin vakuuttavia. Tarvetta olisi uusille plasebo-verrokkeja sisältäville kaksoissokkotutkimuksille, joissa käytettäisiin standardisoituja uutteita (Chrubasik ym. 2007).
Nokkosen eri osista (juuret, varsi, lehdet, kukinnot) eri uuteaineilla (vesi, etanoli, metanoli, dikloorimetaani, heksaani) valmistettujen uutteiden tulehduksia ehkäiseviä ja solutoksisia vaikutuksia
testattiin samanaikaisesti amerikkalaistutkimuksessa (Johnson ym. 2013). Tulehdusten vastaista
aktiivisuutta mitattiin uutteen kykynä ehkäistä NF-κB -tekijän aktivoitumista hiiren makrofaagisoluissa. Heikkotehoisimpia tulehdusten ehkäisijöitä olivat vesiuutteet, jotka olivat tutkituista uutteista myös solutoksisimpia. Kukinnoista valmistettu metanoliuute ehkäisi tehokkaasti tulehdusreaktiota, mutta myös se osoitti kohtalaista solutoksisuutta. Paras teho tulehdusten ehkäisijänä
oli juurista, varsista ja lehdistä valmistetuilla dikloorimetaaniuutteilla, jotka olivat myös vähiten
solutoksisia. Jatkotutkimuksille on tarvetta vaikuttavien aineiden sekä optimaalisen annostuksen
ja annostelutavan määrittämiseksi; lisäksi tarvitaan kliinisiä tutkimuksia nokkosuutevalmisteiden
tehokkuuden arvioimiseksi nivelrikosta tai muista tulehdussairauksista kärsivillä potilailla (Johnson ym. 2013).
Haavojen hoito
Babaei ym. (2017) tutkivat rottakokeessa nokkosen ja ruohoseljan (Sambucus ebulus) 2- tai 5-prosenttista metanoliuutejäännöstä tai lajien uutesekoitusta sisältävien voiteiden kykyä parantaa
ihon haavoja. Parhaat hoitotulokset saatiin 2 % ruohoseljaa ja 2 % molempia lajeja sisältävillä voiteilla, mikä viittaa lajien sisältämien yhdisteiden toisiaan vahvistavaan yhteisvaikutukseen. Haavojen parantumista edistävien vaikutusten arvioitiin ainakin osittain johtuvan jo aiemmin näillä lajeilla todetuista tulehduksia ehkäisevistä ja antimikrobisista ominaisuuksista.
Ihon hoito
Nokkosesta valmistettujen vesi-etanoliuutteiden on havaittu vähentävän kollagenaasi- ja elastaasi-entsyymien aktiivisuutta (Bourgeois ym. 2016). Nämä entsyymit hajottavat ihon rakenneproteiineja heikentäen ihon kimmoisuutta ja edistäen ryppyjen syntymistä. Nokkosuute voi siis
auttaa ehkäisemään ihon ikääntymiseen liittyviä muutoksia. Vaikutukset näiden entsyymien toimintaan johtuvat ehkä nokkosuutteen sisältämästä ursolihaposta ja kversetiinistä. Kversetiinillä
on joissakin tutkimuksissa havaittu myös haitallisia oksidatiivisia vaikutuksia ja in vitro olosuhteissa se on osoittanut lisäksi mutageenisia vaikutuksia, minkä vuoksi kversetiinin käyttöä kosmetiikassa on vähennetty. Tästä syystä Bourgeois ym. kehittivät uuttomenetelmän, joka minimoi
kversetiinin määrän ja maksimoi ursolihapon määrän; menetelmästä on kerrottu tarkemmin
edellä koostumus -kohdassa. Runsaasti ursolihappoa sisältävät uutteet vähensivät tehokkaasti erityisesti elastaasin ja selvästi myös kollagenaasin aktiivisuutta (Bourgeois ym. 2016).
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NOKKOSEN TERVEYSVAIKUTUKSET
Euroopan lääkeviraston hyväksymien monografioiden mukaan nokkosen lehtien ja versojen neljä
perinteistä, vähintään 30 vuotta käytössä ollut lääkinnällistä pääkäyttöaluetta ovat 1) virtsateiden
hoito ja virtsanerityksen lisääminen, 2) niveltulehdusten ja reuman tukihoito, 3) verenvuodon vähentäminen esim. runsaissa kuukautisissa ja 4) iho-oireiden kuten ihottuman ja tulehdusten hoito
(EMEA 2008, EMA 2011). Lisäksi versoilla mainitaan olevan lievä hypoglykeeminen vaikutus (EMEA
2008). Nokkosen juuria puolestaan on käytetty eturauhasen lievän liikakasvun hoitoon (EMA
2012). Edellä viitatuista monografioista löytyy tarkemmat kuvaukset, millaisia perinteisiä kasvirohdosvalmisteita ja mihin käyttötarkoituksiin nokkosen versoja, lehtiä ja juuria saa käyttää. Nokkosen hyödyntämismahdollisuuksia ihon ja tulehdusten hoidossa on käsitelty osin jo aiemmassa
Lutunen-hankkeelle tehdyssä kirjallisuusselvityksessä (Tutkimustietoa kasvien kosmetiikkamahdollisuuksista / M. Laurila 7.7.2017). Tässä katsauksessa on keskitytty muihin nokkosen terveysvaikutuksiin.
Vaikutukset virtsateihin, nesteenpoistajana ja verenpaineeseen
Nukutetuilla rotilla jatkuvan läpivirtauksena (perfuusio) toteutetussa kokeessa nokkosen versoista
valmistettujen vesiuutteiden (4 tai 24 mg/kg/h) havaittiin lisäävän annosvasteisesti 11 tai 84 %
virtsan eritystä sekä natriumin eritystä 28 tai 143 % sekä samanaikaisesti laskevan 15 tai 38 %
valtimon verenpainetta kontrolliin verrattuna (Tahri ym. 2000). Vertailuna ollut nesteenpoistolääke furosemidi (2 mg/kg/h) lisäsi virtsan eritystä 85 % ja natriumin eritystä 155 % sekä laski verenpainetta 28 %. Verenpaine palautui tunnissa normaaliksi pienemmän nokkosuuteannostuksen
sekä furosemidin käytön jälkeen, kun taas korkeampaa nokkosuuteannostusta käytettäessä sen
vaikutus säilyi, mikä viittaisi korkeamman pitoisuuden mahdollisiin toksisiin vaikutuksiin (Tahri ym.
2000).
Aiemmin myös nukutetuilla rotilla tehdyssä kokeessa nokkosen versojen vesiuutteen havaittiin
saavan aikaan nopean mutta ohimenevän 37 % verenpaineen laskun 25 mg/kg/h annostuksella
(EMEA 2008 viitaten Lasheras ym. tutkimukseen). Marokossa nokkosta käytetään yleisesti verenpaineen hoitoon ja rottakokeissa versoista valmistetun vesiuutteen on osoitettukin laskevan verenpainetta (Legssyer ym. 2002). EMEA:n (2008) katsauksessa viitataan kissoilla tehtyyn tutkimukseen (Broncano ym.), jossa kanyylillä annosteltu nokkosen versojen vesiuute (3.3:1) annostuksella
26.6. mg/kg (88 mg tuoretta / kg) sai aikaa huomattavan verenpaineen laskun sekä sydämen harvalyöntisen tilan, joka ei korjautunut adrenaliinilla. Samassa tutkimuksessa kyseinen uute aiheutti
myös rotille verenpaineen laskun 166 tai 333 mg/kg annostuksella sekä merkittävän sydämen harvalyöntisyyden 33.3 ja 333 mg/kg annostuksella.
Suun kautta annosteltuna nokkosen versoista valmistetuilla vesi- ja etanoliuutteilla (1 g/kg) ei havaittu rottakokeissa diureettisia vaikutuksia todetaan EMEA:n (2008) katsauksessa viitaten vanhempiin tutkimuksiin. Sen sijaan vatsakalvolle suoraan 500 mg/kg annosteltu uute lisäsi merkitsevästi niin virtsan kuin kaliumin eritystä rotilla. Rotilla tehdyissä venäläistutkimuksissa mahaletkulla
annosteltujen veteen laimennetun tuoreen nokkospuristemehun tai kasvimassa-vesiseoksen havaittiin lisäävän virtsan eritystä sekä virtsan natrium-, kalium- ja kloridipitoisuuksia, mutta koirilla
tehdyissä kokeissa samoilla valmisteilla oli vain heikko vaikutus. Tilastoanalyysien puuttumisen ja
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suuren aineistovaihtelun vuoksi viimeksi mainitut kokeet vaatisivat kuitenkin jatkotutkimuksia
nokkosen versojen diureettisten vaikutusten osoittamiseksi (EMEA 2008). Nokkosen versoja koskevan monografian (EMEA 2008) johtopäätöksissä todetaan, etteivät tutkimustulokset versojen
diureettisista vaikutuksista ole yksiselitteisiä, sillä selkeitä vaikutuksia on voitu osoittaa ainoastaan
suonensisäisesti annostelluilla uutteilla. Korkean mineraalipitoisuuden todetaan kuitenkin voivan
selittää nokkosen diureettisia vaikutuksia. Nokkosen lehtien diureettisista vaikutuksista ei EMA:n
(2011) arviointiraportin mukaan löytynyt tutkimuksia, mutta versojen ja lehtien samankaltaisuuden vuoksi versoista tehtyjen tutkimusten voidaan katsoa tukevan myös lehtien perinteistä käyttöä diureettisiin tarkoituksiin.

Nuoria nokkosenversoja, kuva Johanna Kinnunen.

Tuoreemmissa eläinkokeissa selvitettiin nokkosen vesihaudukkeen vaikutuksia nesteen poistajana
kaneilla sekä verenpaineeseen ja sydämen lyöntinopeuteen rotilla (Dizaye ym. 2013). Suonen sisäisesti annettu nokkosuute lisäsi merkitsevästi kanien virtsan ja sen kautta poistuvan natriumin
määrää vaikuttamatta oleellisesti kaliumin erittymiseen. Munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeus ja takaisin imeytyvän natriumin osuus eivät muuttuneet. Rottakokeessa suonensisäisesti annetun nokkosuutteen todettiin aiheuttavan puolen tunnin kuluttua huomattavan laskun
verenpaineessa (13 %) sekä sydämen lyöntinopeudessa (12 %).
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Nokkosen lehdistä valmistetun metanoliuutteen todettiin ehkäisevän virtsakivien muodostumista
rotilla (Zhang ym. 2014). Uute annosteltiin sisäisesti mahaletkulla ja sen todettiin olevan myrkytön, sillä korkeimmallakaan testatulla pitoisuudella (2000 mg/kg) se ei ollut kuolettava koe-eläimille. Varsinaiset testiannostukset olivat 0.7 tai 1.4 g eläimen painokiloa kohden. Koe-elämille oli
aiheutettu kalsiumoksalaatti-munuaiskivien muodostuminen etyleeniglykolilla ja ammoniumkloridilla. Vertailuryhminä olivat pelkästään vettä saavat rotat sekä terveet rotat (ei aiheutettu munuaiskiviä). Nokkosen metanoliuutteen todettiin vähentävän annosvasteisesti virtsan kalsiumin,
oksalaatin ja kreatiinin määrää sekä kalsiumin ja oksalaatin kertymistä munuaisiin. Lisäksi kalsiumoksalaattikiteiden muodostuminen nokkosuutetta saaneilla rotilla oli merkitsevästi vähäisempää
kuin pelkästään vettä saaneilla rotilla.
Eturauhasvaivojen hoito
Muutamissa kliinisissä kokeissa on saatu lupaavia tuloksia nokkosuutteiden hoitovaikutuksista
miesten eturauhasvaivojen hoidossa. Lopatkin ym. (2005) testasivat sahapalmun (sabal, Serenoa
repens) hedelmistä ja nokkosen juurista valmistetun yhdistelmäuutteen tehoa hoitaa alempien
virtsateiden vaivoja miehillä (yhteensä 253 miestä kaksoissokkotutkimuksessa). Eturauhasen oireluokituksen (IPSS) perusteella uute lievitti merkitsevästi oireita 24 viikon kuluttua hoidon aloituksesta verrattuna plaseboryhmään eikä ryhmien välillä havaittu eroja sivuvaikutuksissa. Schneider
& Rübben (2004) havaitsivat 246 potilasta käsittävässä tutkimuksessaan nokkosen juuriuutteen
helpottavan eturauhasen ärsytysoireita. Lisäksi testiuutetta saaneilla oli vähemmän virtsatietulehduksia ja sivuvaikutuksia kuin plaseboryhmällä vuoden seurantajakson aikana. Puoli vuotta kestäneessä tutkimuksessa 620 potilaalla nokkosen juuriuute lievitti virtsatievaivoja merkitsevästi
enemmän testiuutetta saaneilla (81 %) kuin plasebolääkettä saaneilla (16 %) potilailla; samoin
eturauhasoireet helpottivat ja virtsan huippuvirtaama kasvoi enemmän testiryhmällä (Safarinejad
2005).
Euroopan lääkeviraston arviointiraportissa (EMA 2012) käydään laajasti läpi myös vanhempia tutkimuksia ja todetaan tutkimusnäytön olevan vielä riittämätöntä nokkosen juurten tehosta kasvirohdosvalmisteen vakiintuneen käytön osoittamiseksi. Raportin mukaan lyhytkestoiset sekä laajat
avoimet multi-centre –tutkimukset sekä muutamat pitempikestoiset kliiniset plasebokontrolloidut kaksoissokkotutkimukset ovat tuottaneet lupaavia tuloksia, mutta tarvitaan vielä lisää pitkäkestoisia hyvin suunniteltuja kliinisiä kokeita nokkosen tehokkuuden todentamiseen eturauhasvaivojen hoidossa.
Tulehdusten, reuman ja nivelten hoito
EMEA:n (2008) nokkosen versoja koskevan monografiassa todetaan arvioinnissa läpikäytyjen tutkimusten antavan vain heikosti tukea versojen tulehduksia ja kipua lievittävistä ominaisuuksista
nivelkipujen hoidon kannalta. Sen sijaan nokkosen lehtien tulehduksia hoitavia vaikutuksia on
osoitettu useissa in vitro ja in vivo toteutetuissa tutkimuksissa, joten nokkosen lehtien perinteinen
käyttö esimerkiksi lievien reumaattisten vaivojen hoidossa on uskottavaa (EMA 2011). Tulehduksia ehkäisevistä vaikutuksista Euroopan lääkeviraston arviointiraportissa (EMA 2011) nostetaan
esiin in vitro toteutetut saksalaistutkimukset, joissa osoitetaan nokkosen lehdistä valmistetuttujen
vesi-etanoliuutteiden vähentävän erilaisten tulehdusvälittäjaineiden (leukotreenit, prostaglandiinit, sytokiinit) muodostumista. In vitro kokeista mainitaan myös tutkimus, jossa nokkosen lehtien
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isopropanoliuutteen havaittiin vähentävän huomattavasti sidekudosta hajottavien matriksin metalloproteinaasientsyymien (MMP-1,-3 ja -9) toimintaa rustosoluissa. Eläinkokeissa vesi-etanoliuutteen on havaittu lievittävän annosvasteisesti rotan polveen aiheutettua tulehdusta ja isopropanoliuutteen hiiren suolistoon aiheutettua kroonista tulehdusta (Konrad ym. 2005).
Baumgardner (2016) tarkastelee katsauksessaan muutamia tutkimuksia, joissa on selvitetty nokkosen vaikutuksia nivelvaivoihin. Laadukkaisiin kliinisiin kokeisiin perustuva tutkimusnäyttö puuttuu vielä, vaikkakin in vitro ja in vivo kokeissa on saatu lupaavia tuloksia erityisesti nokkosuutteiden tulehduksia hillitsevistä ominaisuuksista. Tilanne ei siis ole muuttunut aiemmasta Chrubasikin
ym. (2007) tekemästä katsauksesta. Baumgardner (2016) nostaa esiin rasvaliukoiset uutteet lupaavina tulehdusten hoidossa, sillä yhden in vitro tutkimuksen perusteella ne vaikuttaisivat olevan
tulehdusten ehkäisijöinä tehokkaampia ja turvallisempia kuin vesi- tai alkoholiuutteiden (Johnson
ym. 2013).
Immuunijärjestelmään kohdistuvia vaikutuksia on Euroopan lääkeviraston arviointiraportin (EMA
2011) mukaan osoitettu in vitro kokeissa todentamalla nokkoslehtivalmisteiden säätelevän immuunivasteeseen osallistuvien T-solujen toimintaa (Klingelhoefer ym. 1999, Broer & Behnke
2002). Nokkosen versoista eristettyjen flavonoidiyhdisteiden osoitettiin aktivoivan immuunijärjestelmän neutrofiileissä solunsisäistä mikrobien tappoa ja kemotaksiaa; nokkosen flavonoidiyhdisteillä voisi olla hyödyntämismahdollisuuksia neutrofiilien toiminnan puutosta sekä granuloomaa
(sidekudoksen liikakasvua) potevien potilaiden hoidossa (Akbay ym. 2003). Myös nokkosen juurista valmistetun vesiuutteen polysakkaridien ja lektiinien (proteiineja) on useissa tutkimuksissa
havaittu aktivoivan eri tavoin immuunijärjestelmää ja osoittavan tulehdusten vastaisia ominaisuuksia (EMA 2012).
Vaikutukset veren sokeri- ja kolesterolipitoisuuksiin sekä diabetekseen
EMEA:n (2008) arviointiraportissa käydään läpi tutkimuksia nokkosen vaikutuksista veren sokeritasapainoon. Raportissa todetaan eri lähteiden viittaavaan nokkosella olevan sekä hypoglykeemisiä (verensokeria laskevia) että hyperglykeemisiä (verensokeria nostavia) vaikutuksia. Lukuisissa
eläinkokeissa on havaittu nokkosuutteiden hypoglykeemiset ja muita suotuisia vaikutuksia veriarvoihin. Esimerkiksi Bnouham ym. (2003) havaitsivat tämän rotilla, joille oli verensokerin nostolla
(glukoosilla) aiheutettu diabetes. Puoli tuntia aiemmin nokkosen vesiuutetta saaneilla (250 mg/kg)
rotilla veren glukoosipitoisuus laski merkitsevästi (33 %) tunti glukoosin annostelun jälkeen. Nokkosuutetta saaneilla rotilla glukoosin imeytyminen suolessa oli vähäisempää, mikä voi selittää sen
hypoglykeemistä vaikutusta. Farzami ym. (2003) havaitsivat nokkosen vesi-isopropanoliuutoksen
paitsi alentavan veren glukoosipitoisuutta myös nostavan insuliinitasoa diabetes-rotilla. Golalipour & Vahid (2007) totesivat viisi viikkoa kestäneessä kokeessa nokkosen vesi-etanoliuutteen
laskevan veren glukoosipitoisuutta sekä vähentävän betasolujen tuhoutumista haiman Lagerhansin saarekkeessa rotilla, joille oli aiheutettu diabetes streptotsotosiinilla. Nokkosen lehdistä valmistetun vesiuutteen todettiin alentavan 28 päivän annostuksen (1.25 g/kg) jälkeen merkitsevästi
veren glukoosi- ja kolesterolipitoisuuksia rotilla, joille oli aikaansaatu tyypin 2 diabetes streptotsotosiinilla (Das ym. 2011). Mehran ym. (2015) vertasivat nokkosen ja valkopeipin (Lamium album)
vesi-alkoholiuutteiden vaikutuksia diabetesta sairastavien rottien veriarvoihin 28 päivän ajan havaiten molempien uutteiden saavan aikaan merkittävän laskun seerumin glukoosi-, kolesteroli-,
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alaniinaminotransferaasi (ALT)-, antistreptolysiini (AST)- ja alkaliinifosfataasi (ALP)-arvoissa. Nokkosuute oli kuitenkin selvästi valkopeippiä tehokkaampi laskemaan seerumin triglyseridi-tasoa.
Muutamissa ihmisillä tehdyissä kliinisissä kokeissa nokkosuutteilla on saatu lupaavia tuloksia diabetes-potilaiden hoidossa. Namazi ym. (2012) tutkivat nokkosen vesi-alkoholiuutteen vaikutusta
oksidatiiviseen stressiin 50:llä tyypin 2 diabetesta sairastavalla henkilöllä. Diabetesta sairastavilla
kohonnut verensokeri ja oksidantti/antioksidantti tasapainon häiriintyminen voivat lisätä oksidatiivista stressiä ja riskiä sairastua sydän- ja verisuonitautiin. Kahdeksan viikkoa kestäneessä kokeessa potilaat saivat 100 mg/kg nokkosuutetta. Tutkimusjakson lopussa heidän kokonaisantioksidanttikapasiteettinsa ja superoksididismutaasi (antioksidanttisesti vaikuttava entsyymi) tasonsa
oli kohonnut merkitsevästi. Kianbakht ym. (2013) tutkivat nokkosen lehdistä valmistetun vesi-etanoliuutteen (annostus 500 mg kapseleina 8 tunnin välein 3 kuukauden ajan) vaikutuksia veriarvoihin edennyttä 2 tyypin diabetesta sairastavilla potilailla, joilla oli myös hyperglykemiaan suun
kautta otettava tavanomainen lääkitys. Kolmen kuukauden kuluttua nokkosuutetta saaneiden potilaiden paasto- ja aterianjälkeinen verensokeri sekä glykosyloituneen hemoglobiinin tasot olivat
laskeneet merkitsevästi verrattuna plaseboryhmän potilaisiin. Nokkosuutteella ei havaittu haitallisia vaikutuksia kuten hypoglykemiaa (Kianbakht ym. 2013). Nokkosen versoista valmistetulla
vesi-alkoholiuutteella (litrassa 45 % etanolia, 55 % vettä, 2.7 g nokkosta kuiva-aineena mitaten)
todettiin positiivisia antioksidanttivaikutuksia tyypin 2 diabetespotilaiden veriarvoihin Behzadin
ym. (2016) tekemässä kliinisessä kokeessa. Kahdeksan viikon kuluttua uutetta saaneiden potilaiden seerumin paastoverensokeri (FPG), triglyseridi (TG)- ja glutamiinipyruviinitransaminaasi
(SGPT) -arvot olivat laskeneet merkitsevästi sekä typpioksidi (NO) ja superoksididismutaasi (SOD)
tasot nousseet merkitsevästi verrattuna kontrolliryhmään.
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PAKURI (Inonotus obliquus)

Pakuri, kuva Marja Uusitalo, Luke

Yleistä
Pakuria on perinteisesti käytetty hoitamaan muun muassa ruoansulatuskanavan häiriöitä, sydänja verisuonisairauksia, diabetesta ja syöpää. Tutkimuksissa pakuri on osoittanut monia terveyttä
hoitavia kuten allergiaa, syöpää, diabetesta, tulehduksia ehkäiseviä vaikutuksia. Eläinkokeissa pakuriuutteet ovat osoittautuneet turvallisiksi ja myös ihmisillä tehdyissä kliinisissä kokeissa niiden
on havaittu olevan hyvin siedettyjä. Edelleen tarvitaan kuitenkin kliinisiä, kontrolloituja kokeita
pakurin tehokkuuden ja turvallisuuden osoittamiseen. (Shikov ym. 2014)
Perinteisiin kosmetiikkaan liittyviin pakurin käyttötapoihin Venäjällä ovat kuuluneet parodontiitin
(hampaiden kiinnityskudossairaus), ihottumien, ihotulehdusten ja psoriasiksen hoito pakurihaudukkeella. Hiertymiä, naarmuja ja viiltohaavoja on hoidettu pakurijauheella ehkäisemään märkivien haavojen kehittymistä. Pakurin todetaan olevan myrkytön, hyvin siedetty eikä sillä ole juurikaan havaittu kontraindikaatioita lääkehoitojen kanssa. (Shashkina ym. 2006)
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Sienten hyödyntämismahdollisuuksia kosmetiikkavalmisteissa on ryhdytty tutkimaan viime vuosina (Cosmetic Chemist 2016, Hyde ym. 2010, Taofiq ym. 2016, Wu ym. 2016). Sienten käyttö kosmetiikkavalmisteissa perustuu pitkälti niiden antioksidanttisiin, tulehduksia ehkäiseviin sekä ihon
rakenneosia hajottavien tai pigmentoitumista lisäävien entsyymien toiminnan ehkäisyyn (Cosmetic Chemist 2016). Keskeisiä vaikuttavia yhdisteitä sienissä ovat fenolit, polyfenolit, terpenoidit,
seleeni, polysakkaridit, vitamiinit ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Wu ym. 2016). Sieniä käytetään muun muassa ihon ikääntymiseen liittyvien muutosten ehkäisyyn, elvyttämään, kosteuttamaan ja vaalentamaan ihoa sekä hiusten hoitoon (Hyde ym. 2010, Wu ym. 2016). Pakurikäävän
ohella tällaisia sieniä ovat esimerkiksi lakkakääpä (Ganoderma lucidum), siitake (Lentinula edodes), osterivinokas (Pleurotus ostreatus), halkiheltta (Schizophyllum commune) sekä jotkin herkkusieni (Agaricus) ja poimuhytykkä (Tremella) –lajit (Hyde ym. 2010). Pakurikääpää on muun muassa Earthherbs® Anti-Oxidant Treatment –voiteessa sekä Root Science Reborn –kasvonaamiossa.
Tutkimustuloksia käyttömahdollisuuksista kosmetiikassa
Antioksidantit ovat yksi tärkeä ihon terveyteen vaikuttava tekijä ja myös sienistä antioksidanttisesti vaikuttavia yhdisteitä on kartoitettu aktiivisesti (Taofiq ym. 2016). Ferreira ym. (2009) ovat
koonneet kirjallisuuskatsaukseensa tutkimustuloksia luonnonvaraisten sienten antioksidanttitehosta ja –yhdisteistä. Pakurin antioksidanttiominaisuuksia on tutkittu runsaasti muun muassa Aasiassa. Kim. ym. (2008) määrittivät kymmenestä sienilajista yhteensä 28 fenoliyhdistettä, joista
pakurissa esiintyi 11 yhdistettä: p-hydroksibentsoehappo, protokatekiinihappo, gallihappo, homogentisic acid, vanilliini, o-kumariinihappo, ferulihappo, kversetiini, kemferoli, naringiini ja resveratroli. Pakurin kokonaisfenolipitoisuus oli kolmanneksi korkein tutkituista 10 sienilajista, 0.55
mg/g kuivapainossa, vaihteluvälin ollessa eri lajeilla 0.03-0.76 mg/g. Lääkinnällisillä sienillä kuten
pakuri kokonaisfenolipitoisuus korreloi merkitsevästi antioksidanttitehoa mittaavan superoksidaasidismutaasi(SOD)-aktiivisuuden kanssa (Kim ym. 2008).
Cui ym. (2005) tutkivat pakurista valmistettujen neljän eri uutefraktion kykyä vähentää DPPH, superoksidi ja peroksyyli –radikaaleja. Ensimmäinen uutto tehtiin 80 % etanoliin (huoneenlämpö 24
h), josta uutot jatkuivat vaiheittain kuumalla vedellä, 99 % etanolilla ja lopuksi etyyliasetaatilla.
Antioksidanttiaktiivisuus oli voimakas polyfenoliuutteella, suhteellisen voimakas triterpenoidi- ja
steroidiuutteilla - polysakkaridiuute ei osoittanut lainkaan aktiivisuutta. Testattaessa uutteiden
kykyä suojella ihmisen ihon keratinosyyttisoluja vetyperoksidilla aiheutetulta oksidatiiviselta
stressiltä in vitro polyfenoliuute oli selvästi tehokkain.
Eri lämpötiloissa (2 h 50, 70 tai 80 °C:ssa) tehtyjen vesiuutosten sekä etanoliuutoksen (99.9 %, 24
h huoneenlämmössä) antioksidanttiaktiivisuus ja yhdistekoostumus poikkeavat huomattavasti
toisistaan (Hu ym. 2009). Vesiuutolla pakurijauheesta saatiin enemmän irti aineita (11.4–17.97 %;
suurin määrä 80 °C:ssa) kuin etanoliuutolla (1.69 %). Vesiuutoksissa oli polysakkarideja 155–248
μg/mg ja proteiineja 89–137 μg/mg, etanoliuutteesta ne puuttuivat. Kokonaisfenolipitoisuus oli
korkein etanoliuutteessa, 91.5 μg GAEs/mg, vesiuutteissa pitoisuudet olivat 39.3–40.7 %. Antioksidanttiaktiivisuutta mittaavissa testeissä etanoliuutoksella oli korkein SOD-aktiivisuus. 70 °C -vesiuutos puolestaan oli tehokkain vähentämään DPPH-radikaaleja; tämän bioaktiivisuuden taustalla voisivat mahdollisesti olla polysakkaridi-proteiinikompleksit sekä melaniini-väriane (Hu ym.
2009).
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Fu ym. (2010) testasivat ultraäänimenetelmien vaikutuksia pakurin polysakkaridiyhdisteisiin ja antikoksidanttiaktiivisuuteen (DPPH). Polysakkaridiyhdisteiden talteenoton kannalta paras tulos saatiin 80 minuutin uutolla 75 °C:ssa 100 w teholla. DPPH-radikaalien vähentämiseen tehokkain uuttotulos saatiin puolestaan 80 minuutin käsittelyllä 95 °C:ssa 160 w teholla. Tulosten perusteella
ulträäniuutto on tehokas menetelmä pakurin bioaktiivisten polysakkaridiyhdisteiden talteenottoon.
Pakurilla tehdyn esikäsittelyn havaittiin vähentävän reaktiivisia happiradikaaleja (ROS) ja ehkäisevän rasvojen hapettumista suojaten näin ennenaikaiselta vanhenemiselta ihmisen ihon fibroblastisoluja, jotka altistettiin oksidatiiviselle stressille vetyperoksidikäsitellyllä (Yun ym. 2011). Pakuri
lisäsi myös kollageenisynteesiä fibroplastisoluissa in vitro ehkäisemällä matriksin metalloproteinaasientsyymien (MMP-1 ja -9) toimintaa. Lisäksi hiirikokeessa pakurin todettiin ehkäisevän UVsäteilyllä indusoituja ihomuutoksia kuten ihon paksuuntumista ja ryppyjen muodostumista.
Pakurin etanoli(70 %)uutteen ominaisuuksia ryppyjä ehkäisevänä kosmetiikan ainesosana testattiin korealaistutkimuksessa in vitro (Lee ym. 2011). Uute osoitti antioksidanttista tehoa vähentämällä DPPH-radikaaleja sekä ehkäisi ihon rakenneproteiinia hajottavan elastaasi-entsyymin toimintaa annosvasteisesti. Lisäksi pakurin etanoliuute ehkäisi ihon soluväliaineita hajottavien
matriksin metalloproteinaasientsyymien (MMP-1, -2 ja -9) geeniexpressiota ja lisäsi ihon hyaluronaania eli hyaluronihappoa (soluväliaineen suurikokoinen polysakkaridi) syntetisoivan geenin
(HAS-2) toimintaa ihon fibroplasti- ja keratinosyyttisoluissa. Tulosten perusteella pakuriuute voisi
olla potentiaalinen aktiiviaines ryppyjä ehkäiseviin kosmetiikkavalmisteisiin (Lee ym. 2011).
Sieniuutteiden on havaittu hoitavan tehokkaasti ihotulehduksia kuten atooppista ihottumaa (Cosmetic Chemist 2016). Esimerkiksi pakuriuutteilla ja -yhdisteillä on osoitettu olevan tulehduksia lievittäviä vaikutuksia. Pakurista tehty vesikeite, etanoliuute sekä etanoliuutejäännöksestä edelleen
erotettu vesiliukoinen polysakkaridifraktio ja etyyliasetaatilla uutetut fraktiot vähensivät tehokkaasti tulehdusta indikoivien typpimonoksidi (NO) –radikaalien muodostumista in vitro (Van ym.
2009). Myös pakurin metanoliuute vähensi merkitsevästi typpimonoksidin ja muiden tulehdustekijöiden synteesiä in vitro; lisäksi sen osoitettiin vähentävänä tulehdusperäistä turvotusta rotilla
ja vähentävän kipua hiirillä (Park ym. 2005). Runsaasti triterpeenejä sisältävillä petrolieetteri- ja
etyyliasetaattiuutefraktioilla sekä niistä eristetyillä puhtailla triterpeeniyhdisteillä (ergosteroliperoksidi ja trametenolihappo) havaittiin olevan sekä tulehduksia että kasvainsolujen kasvua ehkäiseviä vaikutuksia in vitro (Ma ym. 2013).
Pakurista valmistettujen petrolieetteri- ja n-butanoliuutteiden on havaittu ehkäisevän ihon pigmentoitumista edistävän tyrosinaasi-entsyymin toimintaa in vitro; uutteiden bioaktiivisuuden
taustalla osoitettiin olevan betuliini- ja trametenolihappojen (Yan ym. 2014).
Venäläistutkimuksessa sisäisesti nautitun pakuriuutevalmisteen (Befungin) vaikutuksia tutkittiin
viidelläkymmenellä psoriasista sairastavalla potilaalla. Psoriasiksen aiheuttamien iho-oireiden havaittiin helpottavan huomattavasti tai poistuvan kokonaan monilla potilaista 2-3 kuukauden
päästä hoidon aloituksesta. Paras teho saatiin niillä potilailla, joilla psoriasis esiintyi yhtäaikaisesti
ruoansulatuskanavan, maksan tai sappitiehyiden kroonisen tulehdussairauden kanssa. (Shikov
ym. 2014: viitaten Dosychev & Bystrova 1973 tutkimukseen)
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Pakurin antibakteerisia ominaisuuksia on mahdollista hyödyntää suun hoidossa toteavat Balandaykin & Zmitrovich (2015) katsausartikkelissaan venäläistutkimuksiin perustuen. Esimerkiksi pakurin kuivauutteella on saatu lupaavia tuloksia hampaiden kovien kudosten eroosion hoidossa.
Lisäksi suun limakalvojen bakteeritulehduksen hoitoon kehitellyn pakuripohjaisen biofilmin on havaittu nopeuttavan huomattavasti paranemisprosessia.

Pakuri, kuva Seija Niemi.
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PELTOKORTE (Equisetum arvense)
Lönnrot (1866): On jumova ja vesityttävä. Luullaan olevan eläimille vahingollinen.

Peltokorte, kuva https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equisetum_arvense_foliage.jpg
Koostumus
Serbiasta elokuussa kerätyistä eri kortelajien (pelto-, järvi-, suo-, metsä- ja jättikorte = E. arvense,
E. fluviatile, E. palustre, E. sylvaticum ja E. telmateia) kuivatuista versoista valmistetuista 20:80
vesi-etanoli -uutteista määritettiin fenolipitoisuuksia ja -koostumusta (Milovanović ym. 2007). Kokonaisfenolipitoisuus (μmol/g kuivapainosta) oli peltokortteella pienin (92) kaikista kortelajeista,
suurin pitoisuus oli metsäkortteella (349). Peltokortteen sisältämät fenoliyhdisteet olivat pääasiassa kversetiinglykosideja (58.4 %) ja puhdasta kversetiiniä (21.1 %). Muista tutuista kortelajeista
metsäkorte sisälsi kversetiiniglykosideja (44.7 %) ja kemferolijohdannaisia (35.2 %), suokorte
kemferolijohdannaisia (52.2 %) ja järvikorte kemferolijohdannaisia (60.1 %) sekä eniten kaikista
kortelajeista kahvihappoyhdisteitä (29.4 %).
Garcia ym. (2013) totesivat flavonoidien olevan peltokortteen vallitsevia fenoliyhdisteitä; kemferolijohdannaiset olivat sen runsaimpia flavonoideja. Tutkimuksen kasvit oli kerätty Espanjasta ja
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uutettu 1:1 vesi-etanoliseoksessa huoneenlämmössä yli viisi päivää. Saksalaistutkimuksessa peltokorteuute valmistettiin etanolikeitteenä (36 % etanolia, keitto 4 tuntia) ja tämän uutoksen pääasiallisiksi fenoliyhdisteiksi määritettiin kemferolin glykosidijohdokset (mm. isokvesitriini), kversetiini, apigeniini, genkwanin, protogenkwanin sekä kanelihappojohodokset (Gründemann ym.
2014).
Uutto-olosuhteet vaikuttavat suuresti uuttuvien yhdisteiden saantoon ja edelleen uutteiden bioaktiivisuuksiin. Uslun ym. (2013) tutkimuksessa tärkeimmiksi vaikuttaviksi tekijöiksi osoittautuivat
etanolin suhde veden määrää, lämpötila ja uuttoaika. Korkeimmat kokonaisfenolipitoisuudet ja
antioksidanttiaktiivisuudet (ABTS) peltokorteuutteelle saatiin, kun etanolipitoisuus oli 90 % ja uuttoaika oli 12 tuntia lämpötilan ollessa joko 4 tai 45 °C; kokonaisfenolipitoisuuden ja antioksidanttiaktiivisuuden välillä oli selvä positiivinen korrelaatio. Näissä olosuhteissa saatujen uutteiden solutoksisuus oli kuitenkin myös suurin (ks. tarkemmin kohdassa turvallisuus). Piihappoa saatiin parhaiten keksimääräisissä olosuhteissa eli 50 % etanolipitoisuudella, 24.5 °C lämpötilassa 7 tunnin
uutolla. Uutto-olosuhteet vaikuttivat merkittävästi myös saatujen uutteiden antibakteerisuuteen,
mutta yhtä optimaalista uuttomenetelmää ei ollut eri bakteerilajien torjuntaan, sillä eri bakteerilajien reaktiot vaihtelivat eri olosuhteissa valmistettuihin uutteisiin.
Verson kuivapainosta 0.01 % on eteeristä öljyä sisältäen pääasiassa erilaisia terpeeniyhdisteitä,
joista runsaimpia ovat heksahydrofarnesyyliasetoni (18.34 %), cis-geranyyliasetoni (13.74 %),
thymoli (12.09 %) ja trans-fytoli (10.06 %) (Radulović ym. 2006).
Antimikrobisuus
Eri kortelajien, mukaan lukien peltokorte, versoista valmistettujen vesi-etanoliuutteiden antibakteerisuus osoittautui serbialaistutkimuksessa yleisesti ottaen hyväksi verrattuna kaupallisiin antibiootteihin, mikä tekee näistä kortelajeista potentiaalisia raaka-aineita antimikrobisiin kasvivalmisteisiin (Milovanović ym. 2007). Testatuista viidestä bakteerilajista korteuutteet vähensivät eniten P. aeruginosan kasvua; vertailuna ollut ampisilliini ei vaikuttanut ao. bakteeriin lainkaan. Korteuutteet vähensivät selvästi myös patogeenisienten (Candida albicans, Arpergillus niger) kasvua,
mutta kaupallinen nystatiini oli niitä tehokkaampi. Antimikrobisesti tehokkaimpia olivat suo- ja
metsäkorte, minkä Milovanović ym. (2007) arvioivat johtuvan niissä vallitsevien flavonoidiglykosidien sokeriosan (ramnoosi, rutinoosi tai sofroosi) erosta verrattuna muissa kortelajeissa esiintyviin sokeriosiin (pääasiassa glukoosi).
Myös Uslu ym. (2013) havaitsivat peltokortteen vesi-etanoliuutteiden vähentävän merkitsevästi
tutkittujen bakteerien Escherichia coli ja Staphylococcus epidermis kasvua. Tehokkaimmin uutteet
vähensivät E. colin kasvua: useiden peltokorteuutteiden (eri uutto-olosuhteet) teho oli selvästi
parempi kuin kaupallisella vankomysiinillä tai samantasoinen kuin streptomysiinillä. Sen sijaan C.
albicans -sienen kasvuun uutteiden ei tässä tutkimuksessa havaittu vaikuttavan. Garcia ym. (2011)
havaitsivat peltokortteen versoista valmistetun uutteen estävän tehokkaasti Arspergillus ja Fusarium sukujen sienilajien kasvua tietyissä olosuhteissa.
Radulović ym. (2006) tutkivat peltokorteen versosta eristetyn haihtuvan öljyn antimikrobisuutta
kiekkodiffuusiomenetelmällä ja havaitsivat sen 1:10 laimennuksen osoittavan voimakasta antimikrobisuutta tutkittuja bakteereja (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa ja Salmonella enteritidis) ja sieniä (Aspergillus niger ja Candida albicans)
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vastaan. Olivieira ym. (2013) totesivat peltokortteesta propyleeniglykoliin valmistetun uutteen ehkäisevän C. albicans hiivasientä muodostamasta biofilmiä (Oliveira ym. 2013).
Antioksidanttiaktiivisuus
Peltokortteen vesi- ja etanoliuutteiden havaittiin osoittavan korkeaa antioksidanttiaktiivisuutta,
joka oli samaa tasoa kuin askorbiinihapolla eli C-vitamiinilla: vesiuute vähensi erityisesti superoksidi-radikaalien määrää ja alkoholiuutos puolestaan hydroksiradikaaleja (Nagai ym. 2005). Samassa tutkimuksessa peltokortteen todettiin sisältävän runsaasti C- ja E-vitamiineja sekä kuparia
ja sinkkiä, jotka ovat superoksidi-radikaalia hajottavan superoksididismutaasi-entsyymin toimintaan tarvittavia hivenaineita.
Milovanović ym. (2007) tutkivat eri kortelajien vesi-etanoliuutteiden antioksidanttiaktiivisuutta
molybdeenin pelkistyskykynä ja havaitsivat tehokkaimmiksi antioksidanteiksi jättikortteen
(133463 μmol/g uutteessa, alfatokoferoliyksiköinä mitaten), peltokortteen (104867 μmol/g) ja
metsäkortteen (44733 μmol/g). Järvi- ja suokortteella aktiivisuustasot olivat alle 2000 μmol/g.
Uutteiden antioksidatiivisuudella ei näin ollen ollut riippunut kokonaisfenolipitoisuudesta, joka eri
kortelajeista oli pienin peltokortteella, vaan fenoliyhdisteiden koostumuksesta. Peltokortteella
antioksidanttisesti aktiivisia yhdisteitä olivat todennäköisesti kversetiini ja kversetiiniglykosidit,
metsäkortteella puolestaan kemferoli- ja kversetiiniglykosidit.
Tulehdusten ja haavojen hoito
Peltokortteen varsista valmistettu vesi-etanoli (50 %)uute vähensi selvästi tulehdusperäistä turvotusta hiirillä 50–100 mg/kg annostuksilla (Monte ym. 2004). Kuivatusta peltokortteesta valmistetun etanolikeitteen (36 % etanolia, keitto 4 tuntia) todettiin vähentävän ihmisen lymfosyyttisolujen lisääntymistä in vitro vaikuttamalla tulehdusvälittäjäaineiden tuotantoa hillitsevästi (Gründemann ym. 2014).
Kliinisessä tutkimuksessa selvitettiin vasta synnyttäneiden naisten välilihaleikkaushaavan paranemista peltokorteuutetta sisältävän vaseliinipohjaisen voiteen avulla ja havaittiin 3 % uutetta sisältävän voiteen edistäneen haavan paranemista sekä helpottaneen kipua, kun leikkauksesta oli kulunut 10 päivää (Asgharighatooni ym. 2015).
Ihon hoito
Japanilaistutkimuksessa selvitettiin eri kasveista valmistettujen kylpyvesiuutteiden tulehduksia
ehkäiseviä ja verenkiertoa parantavia ominaisuuksia ihotautien hoidon näkökulmasta (Shimizu
ym. 1993). Peltokortteen versoista valmistetut vesiuutteet ja keite ehkäisivät ihmisestä eristetyssä
veriplasmassa verihiutaleiden kasaantumista 91.9 % (hauduke, 40 °C valmistuslämpötila) tai 96.8
% (keite, yli 90 °C), mikä viittaisi uutteiden mahdollisuuksiin parantaa verenkiertoa.
Peltokortteen asetyyliasetaatti uutoksesta eristetyn flavonoidifraktion (flavonoidiglykosideista oli
poistettu glykosidiosa) havaittiin estävän tehokkaasti (IC50 9.8 μg/ml) ihon rakenneproteiinia hajottavan elastaasi-entsyymin toimintaa (Park & Yang 2007). Uutoksesta määritettiin seuraavat flavonoidit: luteoliini, kversetiini, apigeniini ja kemferoli. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan
peltokorteuutteen olevan potentiaalinen ryppyjen muodostumista ehkäisevä komponentti kosmetiikkavalmisteisiin.
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Ihon hoitoon suunnitellun, peltokortteen metanoliuutetta sisältävän hydrogeelin havaittiin osoittavan uutepitoisuudesta riippuvaa, hyvää antioksidanttitehoa eri menetelmillä mitattuna (Amit
ym. 2013). Tutkimuksessa testattiin myös koostumukseltaan vaihtelevien testigeelien laatu-,
käyttö- ja sisältöominaisuuksia todeten ne pääosin erinomaisiksi. Tutkimus tukee peltokortteen
paikallista perinteistä käyttöä palovammojen hoidossa.
Peltokorteen maanalaisista ja maanpäällisistä osista valmistettujen etanoliuutosten todettiin vähentävän hyaluronaania eli hyaluronihappoa hajottavan entsyymin (hyaluronidaasi) toimintaa in
vitro (Huh & Han 2015). Hyaluronaani on suurikokoinen polysakkaridi, josta esiintyy solujen välisessä tilassa runsaasti mm. silmän lasiaisessa, nivelnesteessä ja ihossa (solunetti.fi). Sitä tarvitaan
erityisesti nopeasti kasvavissa, uusiutuvissa sekä paranevissa kudoksissa ja se edistää mm. haavojen paranemista (solunetti.fi).
Kynsien hoito
Eräässä haurastuneiden kynsien hoitoon tarkoitetussa kaupallisessa tuotteessa on mukana peltokortetta, sillä sen sisältämän piin sanotaan kovettavan ja vahvistavan kynsiä (Sparavigna 2006).
Kortteen lisäksi vaikuttavina aineina hydroksipropyyli-kitosaania ja metyylisulfonyylimetaania sisältävän vesiliukoisen lakka-valmisteen on havaittu parantavan kynsien kuntoa kliinisissä tutkimuksissa (Sparavigna 2006, Sparavigna 2014).
Suuterveyden hoito
Peltokortteesta ja kolmesta muusta kasvista (lakritsi, granaattiomena, barbatimão) propyleeniglykoliin valmistettujen uutteiden todettiin ehkäisevän jo viiden minuutin käsittelyllä Candica albicans hiivasientä muodostamasta biofilmiä akryylihartsialustalla (Oliveira ym. 2013). Yrttiuutteet
olivat keskenään ja kaupalliseen nystatin-valmisteeseen verrattuna yhtä tehokkaita. Tutkimuksessa todetaan yrttiuutteilla olevan sovellusmahdollisuuksia suuterveyden hoidossa esimerkiksi
suuvesissä ja hammastahnoissa.
Turvallisuus
Eri kortelajien versoista valmistettujen vesi-etanoliuutteiden genotoksisuutta vertailtiin tutkimalla
niiden solutumaan kohdistuvaa vaikutusta ihmisen verisoluissa (Milovanović ym. 2007). Testatuista kortelajeista tumakoon pienenemistä (mikronukleus) havaittiin eniten suokortteen aiheuttamana (54 %:ssa soluista suhteutettuna korteuutetta sisältämättömään vertailunäytteeseen).
Pelto- ja järvikortteella pienentyneiden solutumien osuus oli 21 %, mikä on samaa tasoa kuin vertailuna olleella puhtaalla kversetiinillä. Metsäkortteella tämä osuus oli 30 %. Alhaisempi genotoksisuus muilla kuin suokortteella selittynee osaltaan niiden korkeammalla fenoliyhdisteiden pitoisuudella ja antioksidanttiaktiivisuudella, mikä suojaa DNA-vaurioilta (Milovanović ym. 2007).
Uutto-olosuhteilla voidaan vaikuttaa uutteen solutoksisuutteen muiden ominaisuuksien ohella.
Uslun ym. (2013) tutkimuksissa korkeimmat solutoksisuudet (hiiren fibroplastisoluilla mitaten)
saatiin samoissa olosuhteissa, jotka maksimoivat kokonaisfenolipitoisuuden ja antioksidanttiaktiivisuuden eli 12 tunnin uutolla 90 %:ssa etanoli-vesiseoksessa 4 tai 45 °C lämpötilassa. Pudottamalla uuttoaika 2 tuntiin uutoksen solutoksisuus saatiin siedettävälle tasolle fenolipitoisuuden ja
antioksidanttisuuden säilyessä edelleen hyvinä (lämpötila 45 °C, etanolia 10 tai 90 %) (Uslu ym.
2013).
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PUNA-APILA (Trifolium pratense)
Puna-apila on eri apilalajeista kattavimmin tutkittu ja sen hoitavia vaikutuksia on selvitetty myös
eläin- ja kliinisin kokein (Kolodziejczyk-Czepas 2016).

Puna-apila, kuva Seija Niemi
Koostumus
Puolassa tehdyissä tutkimuksissa vertailtiin siemenistä kasvatettujen 8 apilalajin, mukaan lukien
puna- ja alsikeapila, maanpäällisten osien fenolikoostumuksia metanoli(80 %)-vesiuutteesta
(uutto 24 tuntia huoneenlämmössä) (Kolodziejczyk-Czepas ym. 2016). Kokonaisfenolipitoisuus
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kuiva-aineessa oli korkein T. scabrum -lajilla (81 mg/g), vrt. puna-apilalla 14.82 mg/g ja alsikeapilalla 15.24 mg/g. Flavonoidien kokonaispitoisuus oli korkein T. incarnatum -lajilla (42 mg/g), vrt.
puna-apilalla 3.89 mg/g ja alsikeapilalla 5.22 mg/g. Isoflavoneja oli eniten T. scabrumilla (73 mg/g),
puna-apilalla vain (5.01 mg/g) ja alsikeapilalla niitä ei havaittu lainkaan. Fenolihappoja oli runsaimmin T. pallidum -lajilla (14.2 mg/g), toiseksi eniten alsikeapilalla (9.58 mg/g) ja kolmanneksi runsaiten puna-apilalla (5.92 mg/g). Klovamideja havaittiin vain kolmella lajilla: eniten T. pallidumilla
(12.94 mg/g), vähiten alsikeapilalla (0.44 mg/g), puna-apilalla ei lainkaan.
Apiloiden bioaktiivisista fenoliyhdisteistä yksi keskeinen ryhmä ovat flavonoideihin kuuluvat
isoflavonit. Renda ym. (2013) vertasivat Turkista kerättyjen 13 eri apilalajin isoflavoni-koostumusta. Korkeimmat pitoisuudet olivat Trifolium canescens -lajilla ja seuraavaksi korkeimmat punaapilalla. Puna-apilan isoflavonipitoisuudet olivat seuraavat: genisteiini 374 μg/g, formononetiini
113 μg/g, biokaniini A 71 μg/g ja daitseiini 15 μg/g. T. canescensilla ao. pitoisuudet olivat 1253,
101, 460 ja 22 μg/g. Muista tutuimmista lajeista esimeriksi valkoapila isoflavonipitoisuudet olivat
alhaiset: genisteiiniä ja formononetiinia oli vain 10–12 μg/g, muita tutkittuja yhdisteitä siitä ei havaittu. Käytetty kasvinosa ei käynyt tutkimuksesta ilmi, mutta luultavasti raaka-aineena oli koko
maanpäällinen verso. Testattaessa lämpötilan (50, 60 tai 85 °C) ja uuttoajan (15, 30 tai 60 min)
vaikutusta uutossa saatavien yhdisteiden pitoisuuksiin teholtaan parhaaksi todettiin 15 minuutin
uutto 85 °C lämpötilassa (Renda ym. 2013).
Antimikrobisuus
Esmaeili ym. (2013) testasivat puna-apilan eri kasvatusalkuperien (luonnosta kerätty, in vitro kasvatettu, kallus) etanoli- ja metanoliuutosten antimikrobisuutta bakteereilla (E. coli, P. aeruginosa,
S. aureus, Bacillus cereus) ja sienipatogeeneilla (Aspergillus niger, C. albicans, Fusarium verticillioides). Kalluksesta (haavasolukosta) valmistetut uutteet osoittivat suurinta antimikrobisuuttaa
niin bakteereja kuin sieniä vastaan ja korkein antibakteerisuus oli metanoliuutteella. Puna-apilan
eteerisillä öljyillä ei puolestaan havaittu antibakteerisuutta (Vlaisavljevic ym. 2014).
Antioksidanttisuus
Puna-apilasta eristetyllä formononetiinilla havaittiin hiirikokeissa antioksidatiivisia vaikutuksia
(Mu ym. 2009). Se lisäsi tiettyjen entsyymien (superoksididismutaasi, glutationiperoksidaasi, katalaasi) aktiivisuuksia ja vähensi rasvojen hapettumista hiirillä. Toisaalta ihmisillä tehdyssä pilottitutkimuksessa puna-apilan isoflavonien käyttö kuukauden ajan vaikutti vain vähän tai ei lainkaan
antioksidanttivaikutuksia mittaaviin muuttujiin (Campbell ym. 2004). Kaurinovic ym. (2012) havaitsivat in vitro kokeissa puna-apilauutteilla (vesi, etyyliasetaatti) suhteellisen alhaisia antioksidanttiaktiivisuuksia, toisaalta in vivo kokeessa uutteiden havaittiin selvästi vähentävän hiirten
maksassa rasvojen hapettumista. Edellä mainitussa kokeessa uutteilla todettiin kuitenkin myös
useita ristiriitaisuuksia antioksidanttisten entsyymien toiminnassa, toteaa Kolodziejczyk-Czepas
(2016) kirjallisuuskatsauksessaan.
Puna-apilan lehdistä tislattujen haihtuvien öljyjen antioksidanttiaktiivisutta tutkittiin kasvin kolmessa kasvuvaiheessa (30 cm, 50 cm, nuppujen kehittyminen) (Vlaisavljevic ym. 2014). Öljyn antioksidanttiaktiivisuus oli korkein nuorimmassa vaiheessa, jolloin öljyn monoterpeenien pitoisuudet olivat korkeimmillaan (β-myrseeni 4.55 %, p-symeeni 3.59 % ja limoneeni 0.86 %); myöhemmistä kasvuvaiheista monoterpeenit puuttuivat.
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Puna-apilan eri kasvatusalkuperistä suurimmat antioksidanttisuutta mittaavat arvot saatiin luonnosta kerätyistä kasveista valmistetuille uutteille, seuraavaksi suurimmat kallus-solukoista eristetyille uutteille ja alhaisimmat arvot in vitro kasvatetuille puna-apiloille (Esmaeili ym. 2013). Tässä
tutkimuksessa verrattiin myös uuttoaineiden vaikutusta. Metanoliuutoksessa oli korkeimmat kokonaisfenoli- ja -flavonoidipitoisuudet, ja se vähensi tehokkaimmin ABTS-radikaalien määrää ja
kelatointi- metallien sitomiskyky oli korkein. Kloroformi-fraktio oli tehokkain DPPH, superoksidianionien ja vetyperoksidin vähentäjä (Esmaeili ym. 2013).
Haavojen hoito
Renda ym. (2013) testasivat yhteensä 13 apilalajista (mukana mm. puna-, valko-, alsike- ja mustaapila) valmistettujen vesi-metanoli -uutteiden kykyä edistää haavojen paranemista rotilla. Punaapila osoittautui toiseksi parhaaksi apilalajiksi haavojen parantumisen edistäjänä: sitä käytettäessä haavat olivat supistuneet 30 % 12 päivän jälkeen hoidon aloituksesta; paras oli T. canescens
(49 %) ja muilla lajeilla haava oli supistunut 4–13 %.
Hiusten hoito
Puna-apilan yhden pääyhdisteen formononetiinin (flavonoidi) mahdollisuuksia hoitaa pälvikaljua
(alopecia) selvitettiin käsittelemällä sillä hiirten karvattomiksi ajeltuja alueita (Kim ym. 2016). Formononetiini havaittiin aktivoivan kutistuneiden karvatuppien kasvua normaalikokoon ja karvojen
uudelleen kasvua. Taustalla olevan mekanismin todettiin perustuvan formonetiinin solukuolemia
ehkäiseviin vaikutuksiin entsyymitoiminnan säätelyn kautta.
Vaihdevuosioireiden hoito liittyen ihon ja hiusten kuntoon
Lipovac ym. (2011) testasivat puna-apilan isoflavoneja (biokaniini A, formononetiini, genisteiini,
daitseiini) sisältävän kapselivalmisteen tehoa naisten vaihdevuosivaivoihin liittyviin muuttujiin:
ihon, ihokarvojen, hiusten ja limakalvojen (suu, nenä, silmät) tila, seksuaalinen halukkuus, väsyneisyys, virtsaamisvaivat, uni, mieliala. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 113 naista, joista noin
puolet otti 90 päivän ajan puna-apilavalmistetta ja puolet plasebo-valmistetta. 90 päivän jakson
loputtua ja 7 päivän puhdistusjakson jälkeen ryhmät jatkoivat kapseleiden ottoa vielä toiset 90
päivää, mutta kapselien sisältö oli vaihdettu päinvastaiseksi edelliseen jaksoon nähden; kummallakaan kertaa naiset eivät tienneet kapselien sisältöä. Naiset arvioivat muutoksia kehossa molempien 90 päivän jakson jälkeen prosenttiasteikolla. Puna-apilavalmisteen nauttimisella oli tilastollisesti merkitsevä positiivinen vaikutus hiusten ja ihon kuntoon, seksuaaliseen halukkuuteen, mielialaan, uneen ja väsyneisyyteen.
Turvallisuus
Puna-apilavalmisteen havaittiin olevan paremmin siedetty kuin konjugoidun estrogeenin kliinisessä tutkimuksessa, jossa selvitettiin näiden valmisteiden tehoa vähentää vasomotorisia oireita
(kuumat aallot, hikoilu, sydämen tykytys) ja parantaa unenlaatua vaihdevuosioireista kärsivillä naisilla (Sangwan ym. 2015). Molemmat valmisteet vaikuttivat positiivisesti lievittäen oireita eikä niiden välillä ollut merkittävää eroa. Konjugoitua estrogeenia käyttäneillä sivuoireita esiintyi 44 %:lla
eli useammin kuin puna-apilavalmistetta käyttäneillä (32 %), vaikkakaan ryhmien välinen ero ei
ollut tilastollisesti merkitsevä. Konjugoitua estrogeenia käyttäneillä oli useammin sivuoireina rin-
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takipua, huimausta ja lihassärkyä kuin puna-apilavalmistetta käyttäneillä, joilla puolestaan oli useampi ripulitapaus. Puna-apilavalmistetta käyttäneillä sivu-oireita oli 32 %:lla, vähemmän kuin
Tempferin ym. (2009) metatutkimuksessa kaikilla kontrolli-henkilöillä (4806 hlö) havaittu osuus
(38 %). Tähän suhteutettuna puna-apilavalmisteen (isoflavonoidit) käyttö vaikuttaisi olevan suhteellisen turvallista (Sangwan ym. 2015).
Puna-apilaa liikaa syöneillä lampailla on raportoitu mm. hedelmättömyyttä ja epänormaalia maidontuotantoa, jotka todennäköisesti liittyvät kasvin sisältämien isoflavonien estrogeenivaikutuksiin. Kontrolloiduissa, kliinisissä tutkimuksissa isoflavoneilla ei ole havaittu haittavaikutuksia päivittäisen annostuksen ollessa korkeintaan 160 mg. Kasvin mahdolliset estrogeeni- ja hormonaaliset vaikutukset on huomioitava sen käytössä välttämällä sen käyttöä muun muassa raskauden aikana ja potilailla, joilla on hormonaalisia häiriöitä tai estrogeeniperäisen syövän riskiä. (WHO
2009)
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RANTA-ALPI (Lysimachia vulgaris) ja TERTTUALPI (L. thyrsiflora)
Lysimachia -lajeista suomessa kasvavat yleisinä ranta-alpi (L. vulgaris) ja terttu-alpi (L. thyrsiflora).
Molemmat lajit ovat rantojen ym. kosteiden paikkojen lajeja. Terttualpi on näistä kahdesta lajista
yleisempi kasvaen lähes koko Suomessa, myös karummissa ympäristöissä. Ranta-alpin levinneisyys painottuu Etelä-Suomeen, rantojen lisäksi se kasvaa kosteilla niityillä ja lehdoissa (Hämet-Ahti
ym. 1998).

Ranta-alpi, kuva www.pixabay.com
Perinteinen käyttö
Eri alpilajeista ranta-alpi on Euroopassa tunnetuin lääkinnällisestä käytöstään. Tarkasteltaessa eri
historiallisten kausien kahtatoista merkittävää eurooppalaista ja Välimeren alueen lääkinnällistä
teosta ranta-alpi mainitaan ainoana alpilajina neljässä näistä teoksista ja se lukeutuu suosituimpien 439 lääkinnällisen aineen joukkoon, jossa on kasvien lisäksi myös esimerkiksi eläinkunnan
tuotteita ja mineraaleja (De Vos 2010). Podolak ym. (1998) kertoo ranta-alpia käytetyn Euroopassa
ja Aasiassa kuumeen, tulehdusten ja ripulin hoitoon sekä kipua ja tulehduksia lievittävänä rohtona. Unkarissa eri alpilajien lehtiä on käytetty mm. reumaattisiin kipuihin, ien- ja suutulehduksien
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sekä märkivien ihotautien hoitoon perustuen kasvin antibioottisiin ja tulehduksia hoitaviin ominaisuuksiin (Hanganu ym. 2016).
Plants for a future -sivuston mukaan ranta-alpi on ominaisuuksiltaan supistava ja sitä kerrotaan
käytetyn pääasiassa vatsan ja suoliston vaivoihin kuten ripuliin ja suolistotulehduksiin, tyrehdyttämään sisäisiä ja ulkoisia verenvuotoja sekä puhdistamaan haavoja. Lisäksi siitä valmistetun suuveden sanotaan hoitavan suun ja ikenien haavoja ja tulehduksia.
Lönnrotin (1866) kokoaman perimätiedon mukaan ranta-alpi on ”keltapaineeksi avullinen” eli siitä
saadaan keltaista väriainetta. Juurista kerrotaan saatavan ruskeaa väriä ja lehdistä keltaista (yrttitarha.fi). Rohtona alpeja ei Suomessa tai muissa pohjoismaissa ilmeisesti ole juurikaan käytetty,
sillä tällaiset maininnat puuttuvat Lönnrotin (1866) teoksesta eikä näitä lajeja ole esitelty lainkaan
esimerkiksi Linnén (1737) ja Rautavaaran (1980) luonnonkasvien käyttöä käsittelevissä teoksissa.
Koostumus
Lysimachia suvun lajit sisältävä runsaasti triterpeenisaponiineja ja bentsokinoneja, joita on tutkittu erityisesti alpien maanalaisista osista (Podolak ym. 1998, 2007). Terttualpin juurakosta on
määritetty triterpeenisaponiineja yhteensä 1,19 μg/mg kuivapainossa (Podolak ym. 2013). Alpien
sisältämiä fenoliyhdisteitä on tutkittu paljon viime vuosina (Tóth ym. 2012, Tóth ym. 2016, Hanganu ym. 2016, Yildirim ym. 2017).
Romaniassa heinä-elokuussa kerätyistä ranta-alpin kukkivista versoista määritettiin fenoliyhdisteiden pitoisuuksia (Hanganu ym. 2016). Ensin näytteet kuivattiin ja jauhettiin, minkä jälkeen kaksi
grammaa jauhetta uutettiin puoli tuntia 20 millilitrassa etanolia (70 %) kuumavesihauteessa (60
°C). Kokonaisfenolipitoisuus määritettiin Folin-Ciocalteau menetelmällä ja yksittäiset fenoliyhdisteet spektrofotometrimenetelmillä. Ranta-alpin polyfenolien kokonaismäärä oli 76 mg GAE/g, flavonoideja oli 26,4 mg RE/g ja fenyylipropaanijohdannaisia 36,6 mg CE/g kasviaineksessa. Tutkimuksessa mukana olleella toisella alpilajilla, suikeroalpilla (L. nummularia) fenoliyhdisteitä oli alle
puolet vähemmän. Ranta-alpista määritettiin 10 yksittäistä yhdistettä, joista runsaimpia olivat hyperosidi (2432 μg/g), isokversetiini (495 μg/g), kversetiini (475 μg/g), luteoliini (126 μg/g) ja klorogeenihappo (78 μg/g). Suikeroalpista määritettiin kuusi yhdistettä, runsaimpina isokversetiini
(112 μg/g) ja rutosidi (111 μg/g).
Aiemmassa tutkimuksessa Tóth ym. (2012) tutkivat Unkarista kukinnan alku- ja loppuvaiheissa kerättyjen ranta-, tarha- ja suikeroalpin eri kasvinosien fenolipitoisuuksia metanoliuutteista. Lehdissä fenoliyhdisteitä oli huomattavasti enemmän kuin varsissa kaikilla tutkituilla lajeilla. Rantaalpi sisälsi huomattavan runsaasti kanelihappoa (2.43 g/100g rosmariinihappona mitaten) verrattuna tarha- ja suikeroalpiin. Flavonoidien pitoisuudet olivat puolestaan huomattavasti korkeammat muilla alpi-lajeilla, mikä oli päinvastainen tulos kuin Hanganun ym. (2016) tutkimuksessa.
Myöhemmässä tutkimuksessa Tóth ym. (2016) totesivat ranta-alpin sisältävän runsaasti kversetiiniä, 34.88 g/mg kuiva-uutteessa.
Turkkilaistutkimuksessa (Yildirim ym. 2017) määritettiin elokuussa maastosta kerättyjen sekä mikrolisättyjen ranta-alpin eri osien (lehti, varsi, kukat, koko verso) fenolikoostumusta eri uuttoaineilla. Korkeimmat kokonaisfenoli ja -flavonoidipitoisuudet olivat maastosta kerätyissä lehdissä ja
versoissa, kukissa pitoisuudet olivat selvästi alhaisempia. Etanoliuutteessa oli selvästi korkeammat
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pitoisuudet kuin vesiuutteessa. Korkeimman kokonaisfenolipitoisuuden omasi lehtien etanoliuute, 195 mg GA/g kuiva-aineessa (verso-etanoliuutteessa 161 mg GA/g, lehti-vesiuutteessa 94
mg GA/g). Korkein kokonaisflavonoidipitoisuus oli lehtien etanoliuutteessa, 99.4 mg CE/g (lehtivesiuutteessa 96.5 mg CE/g, verso-etanoliuutteessa 95.1 mg CE/g). Luonnosta kerätyistä lehdistä
määritettiin yhdeksän yksittäistä yhdistettä, joista runsaimpia olivat rutiinihydraatti (29.0 mg/g
kuiva-aineessa), luteoliini-7-O-β-D-glukosidi (8.93 mg/g) ja kversetiini (1.68 mg/g).
Antimikrobisuus
Ranta-alpin antibakteerista tehoa testattiin kolmea gram-positiivista ja seitsemää gram-negatiivista bakteeria vastaan (Yildirim ym. 2017). Vertailussa oli mukana Turkissa luonnosta kerättyjen
ja mikrolisättyjen kasvien eri osista valmistetut vesi-, etanoli- ja asetoniuutteet. Luonnosta kerätyistä kasveista valmistetut uutteet olivat tehokkaampia kuin mikrolisätyistä valmistetut. Etanolija asetoniuutteet olivat tehokkaampia kuin vesiuute. Kokonaisuudessa eri uutteet estivät parhaiten gram-negatiivisia bakteerien (Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis) kasvua. S. aureusta ja S. epidermidistä vastaan tehokkain oli kukista valmistettu etanoliuute. Versoista (sisältäen koko kasvin maanpäällisen osan) valmistettu etanoliuute puolestaan
tehosi parhaiten S. pyogenesista vastaan. Ainoastaan kukista valmistettu etanoliuute esti grampositiivisten Escherichia colin ja Enterobacter cloacaen kasvua ja muihin uutteisiin verrattuna se
tehosi laajimpaan joukkoon bakteereja ehkäisten kahdeksan bakteerin kasvua kymmenestä.
Gram-positiiviseen Pseudomonas aeruginosaa vastaan kasviuutteista tehosi ainoastaan versoista
valmistetut vesi- ja etanoliuutteet ollen teholtaan lähellä samaa tasoa kuin kaupalliset kloramfenikoli ja erytromysiini. Yleisesti ottaen vertailussa mukana olleet kaupalliset antibiootit estivät bakteerien kasvua selvästi paremmin, mutta S. epidermidistä vastaan tetrasykliinin teho oli kukkien
etanoliuutetta heikompi ja pääsääntöisesti myös muista kasviosista eri uuteaineilla tehdyt valmisteet olivat teholtaan samantasoisia kuin tetrasykliini.
Ranta-alpin maanalaisista osista eristettyjen yhdisteiden, bentsokinonipigmentin ja triterpeenisaponiinien, tehoa testattiin Candida albicans hiivasientä vastaan (Podolak ym. 1998). Näistä
pigmentti oli tehokkain vähentämään sienen kasvua estäen sen kokonaan käytettäessä pigmentille 50.0 μg/mL pitoisuutta.
Antioksidanttisuus
Runsaasti fenoliyhdisteitä sisältävän ranta-alpin on todettu olevan tehokas antioksidantti useissa
tutkimuksissa (Tóth ym. 2016, Hanganu ym. 2016, Yildirim ym. 2017). Eri alpilajien antioksidanttitehon vertailussa ranta-alpi sijoittuminen paremmuusjärjestyksessä vaihtelee tutkimuksesta riippuen. Tóth ym. (2012) vertasivat ranta-alpin (L. vulgaris) sekä koristekasveinakin kasvatettavien
suikeroalpin (L. nummularia) ja tarha-alpin (L. punctata) kuivatuista maanpäällisistä kasvinosista
metanoliuutolla valmistettujen uutteiden antioksidanttitehokkuutta. Kasvimateriaalit oli kerätty
Unkarista kukinnan alku- ja loppuvaiheissa. Tässä tutkimuksessa suikeroalpi oli selvästi tehokkain
vähentämään DPPH- ja ATBS-radikaalien muodostumista, ranta-alpi oli teholtaan heikoin. Myöhemmin tehdyssä tutkimuksessa vertailussa oli edellä mainittujen lajien lisäksi L. ciliata, L.
clethroides ja L. christinae; kloroformi-metanoliuutolla tehdyistä valmisteista suikeroalpi, rantaalpi ja L. christinae vähensivät tehokkaimmin DPPH- ja ATBS-radikaalien muodostumista, tehokkaammin kuin puhdas kamferoli (Tóth ym. 2016).
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Romaniasta heinä-elokuussa kerätyistä kukkivista versoista etanoliuutolla tehdyistä valmisteista
ranta-alpi oli suikeroalpia antioksidanttisesti selvästi tehokkaampi eli ranta-alpi saavutti tietyn antioksidanttitehon alle puolta pienemmillä pitoisuuksilla (DPPH IC50 73 mg/mL, TEAC IC50 40 mg/mL)
kuin suikeroalpi (DPPH IC50 178 mg/mL, TEAC IC50 94 mg/mL), mikä korreloi hyvin myös lajien kokonaisfenoli-, flavonoidi- ja fenyylipropaanijohdannaispitoisuuksien kanssa (Hanganu ym. 2016).
Tulos oli päinvastainen kuin aiemmassa Tóthin ym. (2012) tutkimuksessa, jossa suikeroalpi oli tehokkaampi. Hanganu ym. (2016) pohtivat tämän voivan johtua erilaisista maaperä- ja ilmasto-olosuhteista sekä eroista keruuajankohdassa ja kasvin fenologisessa tilassa. Myös uuttoaineet erosivat näissä tutkimuksissa: Tóth ym. (2012) käyttivät metanolia ja Hanganu ym. (2016) etanolia.
Käyttösovellukset
Alpilajien antimikrobisia ja antioksidanttisia ominaisuuksia voidaan periaatteessa hyödyntää laajasti eri alojen käyttösovelluksiin. Bioaktiivisuuksia selvittäneissä tutkimuksissa mainitaan esimerkiksi runsaasti fenoliyhdisteitä sisältävän ranta-alpin hyödyntäminen potentiaalisena luonnollisten antioksidanttien lähteenä ravintolisiä ja lääkkeitä valmistavan teollisuuden tarpeisiin (Yildirim
ym. 2017).
Kasvainten kasvun ehkäisy
Ranta- ja terttualpin maanalaisista osista eristettyjen yhdisteiden kykyä ehkäistä erilaisten kasvainten kasvua on selvitetty puolalaistutkimuksissa. Podolak ym. (1998) eristivät ranta-alpin juurakosta bentsokinoni-pigmenttiä ja triterpeeni saponiineja ja testasivat niiden sytotoksisuutta ihmisen ja hiiren melanoomasoluja vastaan: saponiini B osoitti sytotoksisuutta erityisesti ihmisen
melanoomasoluja vastaan.
Terttualpin juurakosta eristetyn saponiiniyhdisteen (LTS-4) havaittiin vähentävän ihmisen melanooma- ja ihosolujen elinvoimaisuutta ja kasvua osoittaen sytotoksisuutta syöpäsoluja kohtaan
huomattavasti pienemmillä pitoisuuksilla kuin normaaleja ihosoluja vastaan (Galanty ym. 2008).
Terttualpin juurakon triterpeenisaponiinien on osoitettu ehkäisevän myös eturauhasen syöpäsolujen kasvua (Podolak ym. 2013).
Rasvan kertymisen vähentäminen
Korealaistutkimuksessa (Choi ym. 2010) tutkittiin 183 lääkekasvin mahdollisuuksia vähentää rasvan kertymistä kotieläimissä ja ihmisessä. Ranta-alpi oli kolmen tehokkaimman kasvilajin joukossa
testattaessa näistä kasveista valmistettujen uutteiden tehokkuutta ehkäistä rasvan muodostumista in vitro olosuhteissa aikuisen sian selkäpuolelta eristetyssä rasvakudoksessa. Rasvan muodostuminen väheni ranta-alpin vesiuutteella 75,3 % ja etanoliuutteella 72,5 %. Testattaessa 72
kasvin uutteen kykyä ehkäistä rasvasolujen erilaistumista niiden esiasteista vastasyntyneistä porsaista eristetyssä ihonalaiskudoksessa ranta-alpia ei listattu 12 tehokkaaksi osoittautuneen kasvin
joukkoon.
Nykyinen ja sallittu käyttö
SUOKAS-hankkeen selvityksissä ei ole löytynyt tietoa kotimaisista yrityksistä, että niissä jalostettaisiin mitään tuotteita alpilajeista. Suppealla yleishaulla googlen kautta löytyi ranta-alpista kaupallisesti tarjolla oleva uutevalmiste amerikkalaisessa yrityksessä (Boc Sciences,
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http://www.bocsci.com/lysimachia-vulgaris-extract-cas-90063-73-3-item-187725.html). Sukulaislajia suikeroalpia (L. nummularia) käytetään ainakin Weledan ihotulehdusten hoitoon tarkoitetuissa Dermatodoron voiteessa ja tipoissa, jotka Fimea on luokitellut antroposofisiksi lääkevalmisteiksi ja myöntänyt niille määräaikaisen myyntiluvan (Fimea 2016b).
Alpilajeja ei ole Suomessa ei-uuselintarvikkeiksi luokitteltujen kasvien listalla (Evira 2016). Rantaalpin (L. vulgaris) käyttö ravintolisänä on kuitenkin sallittu EU:ssa (BELFRIT). BELFRIT-listan lajitiedoissa todetaan, ettei ranta-alpista ole tiedossa toksisia vaikutuksia eikä sen käytössä ole erityistä
huomioitavaa. Lysimachia-lajeja ei ole lääkeluettelossa (Fimea 2016a).
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RATAMOT (Plantago sp.)
Piharatamo (Plantago major), Lönnrot (1866): ”Lehdet avullisia haavain paranteeksi ulkonaisesti,
sisällisesti keitteenä verijuoksuin, ulko- ja punataudin asettamiseksi, kurkun huuhteeksi, siemenet
vatsanvahvisteeksi, juuri hammastaudin lääkkeeksi.
Heinäratamo (P. lanceolata), Lönnrot (1866): ”Edellisten laatuinen voimaltaan. Siemenistä saadaan hyvää jälää, jota sekoitetaan silmärohtoihin ja muihin sisäänotto-lääkkeisiin vatsureissa, kusetinvioissa, kuin myös kurkkuhuuhteisiin.”

Piharatamo, kuva pixabay.com

Koostumus
Ratamoiden maanpäällisissä osissa vallitsevia yhdisteryhmiä ovat fenyylipropanoidiglykosidit, iridoidit, triterpeenit, flavonoidit ja fenolihapot, lisäksi siemenissä on lääkinnällisesti ja teollisesti
arvokkaita polysakkaridiyhdisteitä summataan tuoreessa ratamoita käsittelevässä kirjallisuuskatsauksessa (Gonçalves & Romano 2016). Fenyylietanoidiglykosidit, erityisesti verbaskosidi ja plantamajosidi ovat ratamoiden keskeisiä bioaktiivisia yhdisteitä (Rønsted ym. 2003).
Eri puolilta Ruotsia kerätystä piharatamon siemenmateriaalista kasvatettujen kasvien yhdistekoostumusta tutkittiin ja havaittiin koostumuksen eroavan huomattavasti eri kasvinosien välillä
(Zubair ym. 2012c). Fenoliyhdisteistä runsaimmat plantamajosidin pitoisuudet mitattiin lehdistä,
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verbaskosidin korkeimmat pitoisuudet olivat puolestaan varsissa ja kukinnoissa. Yhdistekoostumukseen vaikuttaa huomattavasti myös raaka-aineen esikäsittely. Kuivauslämpötilan noustessa
fenoliyhdisteiden hajoaminen lisääntyy; parhaiten fenoliyhdisteet saadaan säilymään pakastekuivaamalla (Zubair ym. 2011). Vertailtaessa tuoreista ja pakastekuivatuista lehdistä valmistettujen vesi- ja etanoliuutosten yhdistepitoisuuksia havaittiin 50 % etanoliuutosten fenolien yhdistepitoisuuksien olevan monikertaisia (useissa tapauksissa vähintään 10-kertaisia) vesiuutoksiin verrattuna (Zubair ym. 2012b). Vesiuutoksissa pakastekuivatut lehdet tuottivat merkitsevästi korkeammat fenolipitoisuudet uutoksiin kuin mitä tuoreet lehdet. Käytettäessä pakastekuivattuja lehtiä
uutoksissa runsain fenoliyhdiste oli plantamajosidi (fenyylipropanoidi-ryhmä); tuoreita lehtiä käytettäessä sen pitoisuus oli hyvin alhainen (Zubair ym. 2012b).
Mazzutti ym. (2017) testasivat erilaisten vesiuuttomenetelmien vaikutuksia piha- ja heinäratamosta saatavien bioaktiivisten yhdisteiden määrään ja antioksidanttiaktiivisuuksiin (DPPH, TEAC).
Menetelminä olivat superkriittinen vesiuuttoa ja mikroaaltoavusteinen vesiuutto. Uuttolämpötiloja testattiin asteikolla 25–200 °C. Lämpötilan lisäyksellä oli positiivinen vaikutus sekä uutossaantoon että antioksidanttiaktiivisuuteen. Molempien uuttomenetelmien todettiin olevan hyviä ”vihreitä” menetelmiä bioaktiivisten yhdisteiden tuottamiseksi kosmetiikka- ja elintarviketeollisuuden
tarpeisiin.
Antimikrobisuus
Piharatamon lehdistä valmistetut vesi-etanoli(70 %)uutokset osoittivat antimikrobisuutta Escherichia coli, Pseudomanas aeruginosa, Bacillus subtilis ja Staphylococcus aureus -bakteereja vastaan, Candica albicans ja Saccharomyces cerevisiae -hiivasieniä sekä Aspergillus niger -homesientä
vastaan (Stanisavljević ym. 2008). Uuttolämpötila oli 25 °C ja uuttoajat vaihtelivat 2.5–60 minuutin
välillä. Uutokset vähensivät enemmän hiivasienten kuin bakteerien kasvua. Uuttomenetelmällä
oli vaikutusta sen antimikrobisuuteen: ultraäänikäsittelyllä saatu uutos tehosi hieman paremmin
E. coliin kuin ilman ultraääntä perinteisesti tehty uutos. Viimeksi mainittu uutos puolestaan tehosi
hieman paremmin B. subtilikseen ja hiivasieniin.
Metiner ym. (2012) tutkivat piharatamon lehdistä valmistettujen asetoni- ja etanoliuutteiden antimikrobista aktiivisuutta yhdeksää bakteerilajia vastaan. Etanoliuutoksen antibakteerisuus oli alhainen osoittaen tehoa ainoastaan kahta bakteerilajia vastaan (E. coli, Bacillus cereus). Sen sijaan
asetoniuutos osoittautui antibakteeriseksi kaikkia tutkittuja bakteerilajeja vastaan. Parhaiten se
tehosi B. cereus ja Salmonella enteritidis -bakteereihin. Tutkimuksessa käytetyt uuteaineet olivat
ilmeisesti 100 %:sia (muita uuteaineita ei mainittu), uuttolämpötilaa ei kerrottu ja uuttoaika oli
kolme tuntia.
Piharatamon vesiuutteen havaittiin osoittavan vain heikkoa aktiivisuutta viruksia vastaan (Chiang
ym. 2002). Samassa tutkimuksessa todettiin kuitenkin piharatamosta joidenkin yksittäisten yhdisteiden olevan potentiaalisia viruksia vastaan. Kahvihappo hillitsi erityisesti herpesvirusten ja klorogeenihappo adenovirusten aktiivisuutta.
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Antioksidanttisuus
Piharatamon lehdistä valmistetut vesiuutteet osoittivat antioksidanttiaktiivisuutta DPPH-menetelmällä (Stanisavljević ym. 2008). Heinäratamon versoista metanoli-vesi(4:1) -seoksessa valmistettu uute osoitti useilla eri menetelmillä mitattuna korkeaa antioksidanttiaktiivisuutta, joka oli
samaa tasoa kuin synteettisellä antioksidantilla BHT:llä (Beara ym. 2012). Tuoreessa yli 20 ratamolajia tarkastelleessa kirjallisuuskatsauksessa todetaan, että ratamot ovat yleisesti ottaen rikkaita luontaisten antioksidanttien lähteitä (Gonçalves & Romano 2016).
Tulehdusten hoito
Monilla ratamolajeilla on osoitettu olevan tulehduksia ehkäiseviä ominaisuuksia (Gonçalves & Romano 2016). Esimerkiksi piha- ja heinäratamon versoista valmistetut metanoliuutteet ja niistä
eristetyt yhdisteet ovat osoittaneet tulehduksia ehkäiseviä ominaisuuksia vähentämällä tiettyjen
tulehdusreaktioita kiihdyttävien entsyymien (syklo-oksigenaasi-1, 12-lipoksigenaasi) toimintaa
(Beara ym. 2010). Näistä lajeista valmistettujen uutteiden on myös todettu ehkäisevän tulehdusvälittäjäaineiden syntyä edistävän NF-κB -tekijän aktivoitumista (Vogl ym. 2013, Zubair 2012a).
Ihovammojen hoito
Zubair ym. (2012b) testasivat piharatamon kuivatuista ja tuoreista lehdistä valmistettujen vesi- ja
etanoliuutteiden mahdollisuuksia haavojen parantamisessa mittaamalla in vitro niiden vaikutuksia
solujen lisääntymiseen ja liikkumiseen. Kaikilla uutoksilla oli positiivinen vaikutus, paras tulos saatiin etanolia sisältävillä (50 %) uutoksilla, joissa on runsaasti plantamajosidi-fenoliyhdistettä. Tulosten mukaan mahdollisesti myös muutkin kuin fenoliyhdisteet, esimerkiksi vesiuutoksissa vallitsevat polysakkaridit, ovat osallisena ratamouutteen solujen lisääntymistä ja liikkumista edistäviin
vaikutuksiin; jatkotutkimukset vaikuttavien yhdisteiden selvittämiseksi ovat tarpeen (Zubair ym.
2012b). Jatkotutkimuksissa Zubair ym. (2016) osoittivat sekä etanoli- että vesiuutosten edistävän
porsaiden ihon haavojen parantumista ex vivo kokeessa, vaikkakin etanoliuutokset olivat jonkin
verran tehokkaampia. Paras tulos saatiin uutepitoisuuden ollessa 1 mg/ml.
Eläinkokeissa on saatu lupaavia tuloksia ratamoiden haavoja hoitavista vaikutuksista. Piharatamon siemenjauheesta valmistettua vesiuutetta (uutto 48 tuntia huoneenlämmössä) sisältävän Euceriini-voiteen havaittiin edistävän palovammojen paranemista rotilla (Amini ym. 2010). Paras tulos saatiin, kun uutteen pitoisuus oli 50 %. Tulosten perusteella ratamouutetta sisältävä voide voisi
olla potentiaalinen korvaaja hopeasulfadiatsiinille, jota käytetään yleisesti palovammojen hoidossa. Heinäratamon vesiuutteen osoitettiin edistävän merkitsevästi ihon haavojen parantumista
rotilla (Kováč ym. 2015). Haavojen umpeen kuroutuminen nopeutui, sillä uute lisäsi tässä prosessissa keskeisten myofibroblasti-solujen erilaistumista fibroblastisoluista. Lisäksi ratamouutteella
käsiteltyjen haavojen vetolujuus parani seurauksena solun ulkopuolisten proteiinien kuten kollageeni-1:n paremmasta järjestäytymisestä. Piharatamon lehdistä valmistettua uutetta (vesi-alkoholi 70 % -uutto 48 tuntia huoneenlämmössä) sisältävä lanoliini-parafiini -voide osoittautui kaupallista voidetta (sisälsi kollagenaasia ja kloranfenikolia) tehokkaammaksi edistämään haavojen
paranemista hiirillä (Thome ym. 2013).

63
Aaseilla tehdyssä kokeessa havaittiin ulkoisesti käytettävän heinäratamovoiteen nopeuttavan jännetulehduksen paranemista huomattavasti (Oloumi ym. 2011). Eucerin-pohjainen voide sisälsi 10
% kuivattua heinäratamouutetta, joka oli uutettu 20 minuuttia 90 °C -asteisessa vedessä.
Turvallisuus
Eniten tutkitut ratamolajit ovat farmakopeian mukaan turvallisia, mutta niiden toksikologiaa on
tutkittu niukasti ja muutamissa tutkimuksissa esimerkiksi piha- ja heinäratamon on havaittu osoittavan solutoksisia vaikutuksia toteavat Gonçalves & Romano (2016) kirjallisuuskatsauksessaan.
Muutamissa harvinaisissa tapauksissa on havaittu valoihottumaa, kun henkilö on ratamotuotteen
käytön jälkeen oleillut auringossa (Ozkol ym. 2012).
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RUUSUJUURI (Rhodiola rosea)

Ruusujuuri, kuva Seija Niemi.

Koostumus kosmetiikan näkökulmasta
Ruusujuuren juuret sisältävät eteerisiä öljyjä (0.05 %), rasvoja, vahoja, steroleja, glycosideja, orgaanisia happoja (oksaali-, sitruuna-, omena-, galli- ja sukkiinihappoa), fenoleja mukaan lukien tanniinit sekä proteiineja. Tärkeimpiä ruusumaisen tuoksun takana olevia yhdisteitä on eteerisen öljyn geranioli. Ruusujuuriuutteiden vaikuttavia yhdisteitä ovat muun muassa fenoliset ja syanogeeniset glykosidit sekä proantosyanidiinit. Tärkeimpinä vaikuttavina yhdisteinä on pidetty lajille ominaisia fenyylipropanoidiyhdisteitä (rosaviini, rosiini, rosariini; yleisnimellä rosaviinit) ja fenyylietanolijohdannaista salidrosidia (vanhemmalta nimeltään rhodioloside), jota esiintyy myös esimerkiksi pajuissa ja puolukassa. (Brown ym. 2002, Panossian ym. 2010).
Venäläisen farmakopeaian mukaan rohdosuutteessa tulisi olla salidrosidia vähintään 1 % ja
rosaviinia 3 %. Lääketeollisuudessa suositaan kuivattua juuriraaka-ainetta, jossa pitoisuudet ovat
salidrosidille 0.3-1.5 % ja rosaviinille 1-5 %. Suomalaisissa ruusujuurissa juurien salidrosidin pitoisuus oli keskimäärin 1.3 % (vaihteluväli 0.77-2.02 %) ja rosaviinien kokonaispitoisuus 1.53 % (0.87-
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2.77 %) kymmenvuotiaissa kasveissa, jotka olivat peräisin kymmenestä Tunturi-Lapin populaatiosta (Kilpisjärvi 6, Halti 3, Utsjoki 1) ja kasvatettu Mikkelissä. Vastaavan ikäisissä kahdessa italialaisessa ruusujuurikannassa salidrosidia oli keskimäärin 1.63 % (1.07-2.20 %) ja rosaviineja 1.11 %
(0.97-1.26 %). Mikkelissä kasvatetussa norjalaista alkuperää olevassa kannassa näitä yhdisteitä oli
huomattavasti vähemmän. Kuusivuotiaissa juurissa pitoisuudet olivat korkeampia, esimerkiksi
rosaviinien pitoisuudet vaihtelivat kuudessa Kilpisjärven ja Haltin populaatioista peräisin olevien
kasvien juurissa 2.0-2.6 % välillä. (Galambosi & Galambosi 2015)
Ruusujuuren maanpäällisissä kasvinosissa vallitsevat fenoliyhdisteistä flavonoidit, fenyylipropanoideja Petsalo ym. (2005) eivät tutkimuksessaan havainneet. Kyseisessä tutkimuksessa tunnistettiin kaikkiaan 15 flavonoidiyhdistettä, joista 10 oli ruusujuurelle uusia.
Bioaktiivisuus kosmetiikan näkökulmasta
Ruusujuuren juuri on muun muassa Venäjällä ja Skandinaviassa perinteisesti käytetty adaptogeeninen rohdos eli aine, joka yleisesti lisää elimistön vastustuskykyä häiritsemättä sen normaalia
biologista toimintaa. Sen moninaisiin vaikutuksiin luetaan esimerkiksi fyysisen ja henkisen suoristuskyvyn sekä kestävyyden lisääminen, piristäminen, päänsäryn, stressin ja kasvainten hoito sekä
vilustumisten, tulehdusten ja suolistovaivojen hoito. Islannissa juuren on katsottu sopivan myös
vakavien iho-ongelmien hoitoon; jauhettuna voin joukkoon sillä hoidettiin turvotuksia ja poistettiin pisamia. (Brown ym. 2002, Panossian ym. 2010)
Fenolikoostumukseltaan rikkaan ruusujuuren antioksidanttiteho on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa (mm. Furmanowa ym. 1998, Pieroni ym. 2002, Chen ym. 2008, Schriner ym. 2009, Zhou ym.
2014). Ruusujuuren juurista valmistettu vesiuute osoitti antioksidanttitehoa monilla eri testimenetelmillä in vitro suojaten ihmisen ihon keratinosyyttisoluja haitallisilta hapettumisreaktioilta
(Calcabrini ym. 2010). Antioksidanttisten ominaisuuksiensa vuoksi ruusujuuri on listattu potentiaaliseksi kosmetiikan raaka-aineeksi (Gediya ym. 2011). Myös ruusujuuren tulehduksia vähentäviä
vaikutuksia on havaittu monissa tutkimuksissa; Chiang ym. (2015) ovat koonneet tietoa näistä katsausartikkeliinsa.
Ruusujuuriuute yhdistettynä voimakkaaseen antioksidanttiin karnosiiniin (alaniini ja histidiini aminohappojen dipeptidi) vaikutti positiivisesti ihon toimivuuteen suojakerroksena herkkäihoisilla
koehenkilöillä toteutetussa kliinisessä tutkimuksessa (Dieamant ym. 2008). Mitattuna vaikutuksena oli veden poistumisen vähentyminen ihon läpi. Koehenkilöiden kokivat ihon tuntuvan miellyttävältä ja sen kuivumisen vähentyvän. Ihon ärsytyskokeen epämiellyttävyys väheni myös testituotetta käyttäneillä. Samassa tutkimuksessa tehdyssä in vitro kokeessa todettiin UV-valolla ärsytetyissä ihon keratinosyyttisoluissa testituotteen lisäävän opioidipeptidien vapautumista ja palauttavan normaalitasolle, neuropeptidien sekä muutoksia tulehdusvälittäjäaineiden määrän.
Ruusujuuren ihoa vaalentavista vaikutuksista on saatu viitteitä in vitro kokeissa. Chiang ym. (2014)
osoittivat ruusujuuren vesi-alkoholiuutteen sekä siitä prosessoidun hydrolysaatin vähentävän melaniinisynteesiä hillitsemällä tyrosinaasi-entsyymin toimintaa hiiren melanoomasoluissa. Kirjoittajien mukaan tarvitaan in vivo toteutettuja lisätutkimuksia ruusujuuriuutteen ihoa vaalentavasta
tehokkuudesta. Aiemmissa kokeissa on tutkittu yksittäisten ruusujuuren yhdisteiden, tyrosolin ja
sen glykosidin salidrosidin, vaikutuksia ihon pigmentoitumiseen ja havaittu niiden vähentävän melaniinin synteesiä sekä tyrosinaasin aktiivisuutta (Peng ym. 2013, Wen ym. 2013).

67
Salidrosidin havaittiin suojaavan ihmisen ihon fibroblastisoluja UV-säteilyn aiheuttamilta ennenaikaiseen ikääntymiseen liittyviltä muutoksilta (Mao ym. 2015). Vaikutusten todettiin olevan annosvasteisia testatuilla pitoisuuksilla (1.5 ja 10 μM). Salidrosidi-käsittely lisäsi solujen elinvoimaisuutta, vähensi solujen ikääntymiseen liittyvän beta-galaktosidaasin aktiivisuutta sekä edisti solujen jakautumista. Lisäksi salidrosidi vähensi haitallisia hapettumisreaktioita ilmentävän malondialdehydin (MDA), tulehdusreaktioita edistävän matriksin metalloproteinaasin (MMP-1) ja tulehdusvälittäjäaineiden (IL-6, TNF-α) muodostumista. Tulosten perusteella salidrosidi on potentiaalinen
aines valolta suojaaviin kosmetiikkavalmisteisiin (Mao ym. 2015).
Salidrosidin on myös havaittu estävän syklo-oksigenaasi-2 (COX-2) –entsyymin toimintaa (Wu ym.
2016). Tämä entsyymi on avainroolissa auringon UV-säteilyn aiheuttamassa tulehdusreaktiossa.
Tutkimuksessa osoitettiin salidrosidin molekyylirakenteen mahdollistavan sen suoran sitoutumisen COX-2 entsyymiin. In vitro kokeissa salidrosidilla ei havaittu solutoksisuutta testatuilla pitoisuuksilla (0, 500, 1000, 2000 μM) ja sen havaittiin vähentävän UV-säteilyn aiheuttamia tulehdusmuutoksia. Hiirillä tehdyssä in vivo kokeessa salidrosidin (voideltiin hiirten iholle asetoniin sekoitettuna, annostus 50 mg/kg) todettiin helpottavan UV-säteilyn aiheuttamaa ihotulehdusta. Tulosten perusteella Wu ym. (2016) toteavat salidrosidin olevan lupaava aines auringon UV-säteilyn
aiheuttaman ihotulehduksen hoitoon.
Ruusujuuren sisältämän rosaviinin on havaittu vaikuttavan lukuisten ihon keratinosyytti- ja fibroplastisolujen geenien toimintaan (Gruber & Holtz 2010). Tutkimuksessa kartoitettiin seitsemän
tunnetun antioksidantin (rosaviini, resveratroli, epigallokatekiinigallaatti, genisteiini, puerariini,
klorogeenihappo, propolis) sekä kahden uuden isoflavonoidin (pomiferiini, osajiini) vaikutuksia
ihon kannalta tärkeiden 205 geenin toimintaan. Yhdisteitä testattiin suurimmalla mahdollisella eiletaalilla pitoisuudella; rosaviinilla se oli 0.01 %. Muiden tutkittujen yhdisteiden ohella myös
rosaviini lisäsi esimerkiksi ihon toiminnan kannalta tärkeiden akvaporiini-3 ja lysiinihydroksylaasi3 proteiinien geeniexpressiota.
Ruusujuurivalmisteet ovat osoittautuneet useissa eläimillä ja ihmisillä tehdyissä kokeissa turvallisiksi käyttää (Brown ym. 2002, Shikov ym. 2014).
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RUISKAUNOKKI (Centaurea cyanus)

Ruiskaunokki, kuva www.pixabay.com

Perinteinen käyttö
Shikovin ym. (2014) yhteenvedossa on käyty läpi ruiskaunokin perinteistä käyttöä Euroopassa ja
Venäjällä. Euroopassa ruiskaunokin kukinnoista tehdyt valmisteet ovat tunnettu lääke lieviin silmätulehduksiin, kuumeeseen, gynekologisiin vaivoihin, ruoansulatuskanavan ongelmiin sekä haavoihin ja iho-ongelmiin. Venäjällä ruiskaunokin kukkia on käytetty kansanlääkinnässä muun muassa poistamaan nestettä, hoitamaan rakkotulehduksia, yskää, hermosto- ja vatsasairauksia sekä
silmähuuhteena (Shikov ym. 2014). Italiassa ruiskaunokin kukkia on käytetty silmätulehdusten
hoidon lisäksi antamaan kiiltoa ja sinistä sävyä harmaisiin ja valkoisiin hiuksiin (Pieroni ym. 2004).
Suomessa ruiskaunokkia on perinteisesti käytetty poistamaan nestettä ja silmävaivoihin, Lönnrot
(1866) kirjoittaa: " Käyt. lääkkeeksi vesiumpea ja vesitautia vastaan keitteenä joko siltään tahi
nokkoissiementen seassa, ja silmävihoa vastaan teenä tahi puserretulla nesteellänsä.” Lisäksi siitä
on saatu sinistä väriä eri tarkoituksiin, Lönnrot (1866): ”Survotuista kukista saadaan pusertamalla
mehua, joka siltään t. alunalla seotettuna käyttää sinisenä läkkinä tahi taitaan kuivata ja semmoisena säilyttää vedellä (ja vähällä alunalla) seotettavaksi, kulloin tarvitaan. Kukkia (t. mehua) käyt.
myös sokurileiville sinitteeksi, sinkkivitrillillä seotettuna maaliksi, savuttimeksi, tupakkiin j. n. e.”
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Koostumus
Ruiskaunokin versot sisältävät Romaniassa tehdyn tutkimuksen mukaan apigeniini- ja kversetiinijohdannaisia, klorogeeni- ja isoklorogeenihappoa sekä jonkin verran protokatekiini- ja neoklorogeenihappoa (Pirvu ym. 2012). Samassa tutkimuksessa kukkien polyfenolikoostumus havaittiin
monipuolisemmaksi: Kukissa on edellä lueteltujen yhdisteiden ohella kumariinijohdannaisia ja
apigeniinia, jotka puuttuvat versosta. Pirvu ym. (2012) testasivat myös eri uuttomenetelmiä todeten fenoliyhdisteitä irtoavan huomattavasti tehokkaammin tunnin kuumauutolla (kiehumislämpötila) vettä, etanolia (70 %) tai asetonia (60 %) uuteaineina käyttäen, verrattuna 10 vuorokauden
etanoliuuttoon huoneenlämmössä. Versosta tunnin kuumavesiuutolla valmistettu uutos nimettiin
polysakkaridifraktioksi ja tunnin kuuma-asetoniuutolla valmistettu polyfenolifraktioksi.
Versojen kivennäiskoostumus ja -pitoisuudet (mg/g) olivat Pirvun ym. (2015) seuraavat: kalium
57.5, kalsium 24.6, magnesium 2.7, natrium 0.19, rauta 0.175, mangaani 0.061 ja sinkki 0.052,
raskasmetalleja ei havaittu.
Ruiskaunokin sisältämän eteerisen öljyn pääkomponentit olivat Turkissa tehtyjen tutkimusten mukaan karvakroli (25.5 %), heksadekanoidihappo (6.4 %) ja karyofylleenin oksidi (2.8 %). Kaiken kaikkiaan ruiskaunokin eteerisestä öljystä määritettiin 92 eri yhdistettä, joissa suurimman ryhmän
muodostivat hapettuneet monoterpeenit (29.9 %). (Karamenderes ym. 2008)
Antimikrobisuus
Iranilaistutkimuksessa (Mirzaie & Karizi 2016) ruiskaunokista valmistetun uutteen havaittiin estävän tehokkaasti Staphylococcus aureus ja Psedomonas aeroginosa -bakteerien kasvua, muut tutkitut bakteerit olivat Streptococcus pyogenes ja Klebsiella pnemoniae. Romaniassa tehdyissä tutkimuksissa ruiskaunokin versosta tehty uute vähensi S. aureus ja Esherichia coli -bakteerien kasvua; teho oli noin puolet kaupallisilla valmisteilla (oksasilliini, ciprofloksasiini) havaitusta (Pirvu ym.
2015).
Antioksidanttisuus
Pirvu ym. (2015) testasivat ruiskaunokin versosta eri uuttomenetelmillä saatujen valmisteiden antioksidanttiaktiivisuutta kemiluminenssimenetelmällä. Paras aktiivisuus oli kuuma-asetoniuutolla
saadulla polyfenolifraktiolla (IC50 3.12 μg/ml), mutta myös kuumavesiuutolla saatu polysakkaridifraktio osoitti huomattavaa aktiivisuutta. Iranilaistutkimuksissa (Mirzaie & Karizi 2016) ruiskaunokkiuutteen antioksidanttiaktiivisuus DPPH-menetelmällä mitattuna oli 0.109 mg/ml.
Tulehdusten ehkäisy
Ruiskaunokin versosta valmistettu uute vähensi rotilla vatsan limakalvon tulehdusvaurioita tehokkaammin kuin kaupallinen Raditine (Pivru ym. 2015). Aiemmin Garbacki ym. (1999) osoittivat ruiskaunokin kukista eristetetyllä polysakkararidifraktiolla olevan tulehduksia ehkäiseviä vaikutuksia
rotilla tehdyissä kokeissa. Tämän uutosvalmisteen polysakkaridit olivat pääsiassa galakturonihappoa, arabinoosia, glukoosia, ramnoosia ja galaktoosia.
Ruiskaunokki on mukana Csuporin ym. (2010) katsauksessa, jossa on käyty läpi unkarilaisten kaunokkilajien kemiallisia ja lääketieteellisiä ominaisuuksia keskittyen erityisesti haavojen hoidon
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kannalta olennaisiin yhdisteisiin ja aktiivisuuksiin. Kaunokeille tyypillisillä yhdisteillä kuten seskviterpeenilakoneilla, flavonoideilla ja polyasetyleeneillä voi olla tulehduksia ehkäiseviä sekä haavoja
hoitavia vaikutuksia.
Turvallisuus
Ruiskaunokin käyttö vaikuttaisi olevan turvallista, sillä sen toksisuudesta ei löydy mainintoja kirjallisuudesta
(Shikov ym. 2014). WHO:lle tehdyssä kasvirohtojen sivuvaikutuksia koskevassa selvityksessä ruiskaunokista
on todettu, ettei sillä ole havaittu haittavaikutuksia silmän sidekalvontulehduksen hoidossa (Fraunfelder
2004). Venäjällä ruiskaunokin kukista valmistettua keitettä on todettu voitavan nauttia turvallisesti 18 ml
kolme kertaa päivässä (Shikov ym. 2014). Rotilla tehdyissä kokeissa (Pivru ym. 2015) ruiskaunokkiuutevalmisteella ei havaittu toksisuutta korkeinakaan pitoisuuksina (1875 mg/kg).
Eri asterikasvien ihon ärsytyskykyä selvittäneessä tutkimuksessa ruiskaunokki kuului vähinten tai ei lainkaan
ärsyttävien lajien joukkoon (Zeller ym. 1984).
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RÄTVÄNÄ (Potentilla erecta)
Lönnrot (1866) rätvänästä: ”Juuri turvottava; nautitaan punataudissa, vatsurissa niin ihmisten
kuin eläinten hyväksi. Juuri nahkain parkitukseksi m. tammenkuortaki parempi. Sen puruilla Lappalaiset painavat nahkan punaiseksi.”
Rätvänällä ja myös sen sukulaislajilla ketohanhikilla (P. anserina) on pitkä käyttöhistoria erilaisten
sairauksien hoidossa. Euroopassa rätvänän juuria on käytetty hoitamaan tulehduksia, haavoja, verenvuotoa, vatsa- ja suolistotulehduksia, ripulia, bakteeri-, sieni- ja virusinfektioita, eräitä syöpätyyppejä sekä suun ja kurkun desinfiointiin. Ketohanhikin versoilla on hoidettu lievää akuuttia ripulia, suun ja nielun tulehduksia sekä hammassärkyä. Rätvänän ja ketohanhikin käyttö osin näihin
ja muihin tarkoituksiin on hyväksyttyä useiden niitä käsittelevien monografia- ja farmakopea-julkaisujen mukaan. (Tomczyk & Latté 2009)

Rärvänä, kuva pixabay.con
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Koostumus
Potentilla-lajien kirjallisuuskatsauksessa (Tomczyk & Latté 2009) rätvänän juurakon todetaan sisältävän runsaasti tanniineja (17–22 %). Kondensoituneita tanniineja eli proantosyanidiineja on
15–20 % ja hydrolysoituvia tanniinena ja noin 3.5 %. Hoffmanin ym. (2016a) mukaan juurakko
sisältää noin 5 % kuivapainosta hydrolysoituviin tanniineihin lukeutuvia ellagitanniineja, joissa vallitseva yhdiste on suurimolekyylinen agrimoniini (2 % kuivapainosta). Lisäksi juurakko sisältää flavonoideja (mm. kemferolia), triterpeenejä (mm. tormentosidia), orgaanisia happoja (mm. kahvihappoa), fruktoosia ja rasvahappoja.
Maanpäällisten versojen fenolikoostumusta selvitettiin eri menetelmin vesiuutoksista (45 minuutin uutto 40 °C lämpötilassa ultraäänen avulla) yhteensä 10 Potentilla-lajilta (Tomczyk ym. 2010).
Rätvänän kokonaisfenolipitoisuus (69 mg/g kuivapainosta) oli seitsemänneksi suurin: korkein pitoisuus oli pensashanhikilla (P. fruticosa, 116.3 mg/g) ja rätvänää suurempia pitoisuuksia oli myös
esimerkiksi ketohanhikilla (P. anserina, 89.9 mg/g) ja peltohanhikilla (P. norvegiga, 82.9 mg/g).
Pensashanhikin fenolipitoisuudet olivat lisäksi korkeimmat seuraavissa yhdisteryhmissä: tanniinit
yhteensä (167.3 mg/g), kondensoituneet tanniinit (4.6 mg/g), fenolihapot (16.4 mg/g) ja flavonoidit (7.0 mg/g). Myös ketohanhikilla näiden yhdisteryhmien pitoisuudet olivat selvästi korkeampia
kuin rätvänällä. Rätvänällä tanniineja oli yhteensä 71.3 mg/g, kondensoituneita tanniineja 3.8
mg/g, fenolihappoja 3.7 mg/g ja flavonoideja 2.5 mg/g.
Antioksidanttisuus
Viiden Potentilla-lajin versoista valmistetut vesiuutokset osoittautuivat tehokkaiksi vähentämään
vapaiden DPPH-radikaalinen määrää solumallikokeessa (Paduch ym. 2015). Tutkituista lajeista tehokkain oli ketohanhikki, joka jo toiseksi alhaisimmalla testatulla pitoisuudella (75 μg/mL) pystyi
vähentämään noin 60 % DPPH-radikaaleista 0-kontrolliin verrattuna. Rätvänällä teho tuolla pitoisuudella oli 25 %.
Antimikrobisuus
Laajassa kirjallisuuskatsauksessaan Tomczyk ja Latte (2009) käyvät läpi rätvänän ja muiden hanhikkilajien antimikrobisuutta käsitteleviä tutkimuksia. Useissa in vitro tutkimuksissa rätvänän juuriuutteen tai siitä eristettyjen tanniiniyhdisteiden on havaittu heikentävänä virusten (herpes, influenssa) lisääntymistä tai elinvoimaisuutta. Rätvänän juuriuutteen on havaittu osoittavan tehoa
Vaccine-virusta vastaan hiirillä sekä käynnistävän interfereronituotannon (Lund & Rimpler 1985).
Yhdeksän Potentilla-lajin maanpäällisistä osista tehdyt vesiuutteet osoittivat keskinkertaista tehoa
gram-positiivisia bakteeereja (Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis) vastaan (Tomczyk ym.
2007). Rätvänän versosta valmistettu uute oli suhteellisen tehoton. Sen sijaan esimerkiksi hopeahanhikin (P. argentea) versoista ja ketohanhikin (P. anserina) kukista valmistetut uutteet ehkäisivät tehokkaasti näiden bakteerien lisääntymistä. Gram-negatiivisiin bakteereihin Potentilla-uutteilla ei juuri ollut tehoa – poikkeuksena Helicobacter pylori, jota kaikki Potentilla-uutteet (myös
rätvänän) torjuivat tehokkaasti. Candida albicans -hiivasieneen uutteet tehosivat jonkin verran,
mutta rätvänän versouute oli tehoton sen suhteen (Tomczyk ym. 2007).
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Tulehdusten ehkäisy ja hoito
Rätvänän versosta valmistetun vesiuutteen on todettu solumallikokeessa vähentävän voimakkaasti tulehdusreaktioita kiihdyttävien syklo-oksigenaasi-1 entsyymin toimintaa ja siten osoittavan tulehduksia ehkäiseviä ominaisuuksia (Tunón ym. 1995). Tarkasteltaessa viiden eri Potentillalajin (mukana myös rätvänä) versoista valmistettujen vesiuutosten (15 tai 30 μg/ml pitoisuus) vaikutuksia suolen kahden solutyypin tulehdusvälittäjäainetuotantoon in vitro havaittiin kaikkien lajien uutosten vähentävän merkitsevästi IL-6 -interleukiinin (tulehdusreaktioita voimistava välittäjäaine) tuotantoa myofibroplastisoluissa erityisesti 15 μg/ml pitoisuudella (Paduch ym. 2015). Ketohankkiuute vähensi IL-6 -pitoisuutta myös epiteelisoluissa. IL-10 -interleukiinin (tulehdusreaktioita hillitsevä välittäjäaine) pitoisuus puolestaan nousi hopeahanhikkia (P. argentea) ja ketohanhikkia sekä rätvänää sisältävien uutteiden (30 μg/ml) vaikutuksesta myofibroplastisoluissa, mutta
epiteelisoluissa ainoastaan valkohanhikki (P. rupestris) nosti sen määrää merkitsevästi (Paduch
ym. 2015).
Rätvänän ja sveitsinhanhikin (P. alba) juurakoista valmistetut asetoni- ja etanoliuutteet vähensivät
tulehdusaikaa 30–50 % hiirten korvaan aiheutetuissa tulehduksissa. Sveitsinhanhikilla teho oli parempi, verrattavissa hydrokortisonivoiteeseen (Pilipovı ́c ym. 2005). Rottakokeissa havaittiin rätvänän juurakon alkoholiuutteen sisäisesti käytettynä toimivan tehokkaana antioksidanttina ja
muun muassa vähentävän rasvojen haitallisen hapettumisen seurauksena syntyvän malonialdehydin pitoisuutta veressä (Teftyuyeva 2004).
Rätvänän runsaasti tanniineja (jopa yli 20 %) sisältävää juurta käytetään ravintolisissä ja ruoansulatuskanavan tulehdusten hoidossa mm. sen korkeiden proantosyanidiini- ja ellagitanniinipitoisuuksien vuoksi (Huber 2007, Mari ym. 2013, Fecka ym. 2015).
Suun hoito
Tomczyk ym. (2010) selvittivät eri Potentilla-lajien (mukaan lukien rätvänä) uutteiden antibakteerisuutta hammaskariesta aiheuttavien Streptococcus -kantojen torjuntaan sekä kykyä ehkäistä karieksen muodostumista lisäävää entsyymitoimintaa. Pensashanhikki (P. norvegiga) osoittautui tehokkaaksi vähentämään suun bakteereiden kasvua muiden yhdeksän Potentilla-lajin uutteiden
osoittaessa lievää tehoa. Karieksen muodostumisessa keskeisen glukoosyylitransferaasi-entsyymin aktiivisuus väheni selvästi kaikkien Potentilla-lajien uutteilla, mutta tässäkin pensashanhikki
osoittautui tehokkaimmaksi.
Rätvänä-tinktuuran käytön nielun huuhtelussa on osoitettu auttavan suun limakalvosairauden punajäkälän hoidossa (Volodina ym. 1997). Laimennettuja rätvänä-tinktuuroita ja -keitteitä käytetään hammashoidossa ehkäisemään ikenien vuotoa ja suutulehdusten hoidossa (Volodina ym.
1997, Pleszczyńska ym. 2003).
Ihon hoito
Erityisesti rätvänän juuriuutteen mahdollisuuksia ihon hoidossa on tutkittu aktiivisesti. Juuriuute
sisältää runsaasti proantosyanidiineja, joiden todettiin solumallikokeissa ehkäisevän tehokkaasti
solukalvojen rasvojen haitallista hapettumista sekä elastaasientsyymin aktiivisuutta (Bos ym.
1996). Elastaasi hajottaa elastiinia, joka on ihon verinahan tärkeä rakennevalkuainen huolehtien
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ihon kimmoisuudesta (Hannuksela-Svahn 2016). Tulokset rätvänän juuriuutteen proantosyanidiiniden antioksidanttisista ja elastaasientsyymin toiminnan alentamisesta antavat tukea uutteen
käyttömahdollisuuksille ihon ikääntymiseen liittyvien muutosten vähentämisessä (Bos ym. 1996).
Myös muiden Potentilla-lajien kuten ketohanhikin tanniineilla on havaittu samanlaista elastaasin
toimintaa ehkäisevää aktiivisuutta toteavat Tomczyk & Latté (2009) Potentilla-lajeja käsittelevässä
review-artikkelissaan.
Saksalainen tutkimusryhmä on saanut hyviä tuloksia tulehduksellisten ihosairauksien hoidossa
juuriuutteella perustuen erityisesti sen sisältämään agrimoniini-yhdisteeseen (Hoffman ym.
2016a, 2016b, Wölfle 2017). Juuresta valmistetun etanoli(40 %)-uutteen havaittiin vähentävä
UVB-säteilyn aikaansaamia tulehdusreaktioita yhtä hyvin kuin hydrokortisoni sekä in vitro että kliinisissä kokeissa ihmisillä (Hoffman ym. 2016a). Lisäksi agrimoniini-yhdisteen suhteen rikastettu
juuriuute ehkäisi epidermaalisen kasvutekijäreseptorin (EGFR) fosforylaatiota ihosyöpäsoluissa.
Ulkoisesti käytettynä agrimoniinin suhteen rikastettu rätvänän juuriuute voisi Hoffmanin ym.
(2016a) mukaan sopia hoitamaan aikaisessa vaiheessa olevia ihosyöpiä ja lievää aktiinista keratoosia (okasolusyövän esiaste). Kliinisissä kokeissa Hoffmann ym. (2016b) totesivat rätvänän juuriuutetta sisältävän voiteen vähentävän kutinaa atooppista ihottumaa sairastavilla potilailla.
Jatkotutkimuksissa (Wölfle ym. 2017) rätvänän juuriuutteen havaittiin vähentävän merkitsevästi
tulehdusaineiden tuotantoa ihon orvaskeden keratinosyytti-soluissa sekä supistavan ihon verisuonia (vaalentavan ihoa), mikä on myös ihotulehdusten hoidossa yleisesti käytetyn glukokortikoidin
yksi vaikutustavoista. Nämä vaikutukset todettiin sekä solumallikokeessa että terveillä aikuisilla
tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa.
Rätvänäuutteen vaikutus suonten supistumiseen perustui eri mekanismiin kuin glukokortikoidilla:
todennäköisesti syynä oli uutteen kyky vähentää tehokkaasti typpimonoksidi(NO)-radikaaleja
sekä niiden tuotantoa verisuonten endoteelisoluissa. Tämä voi olla erityisesti suurimolekyylisiin
ellagitanniineihin kuten agrimoniiniin liittyvä ominaisuus. Kyky vähentää NO-radikaaleja on kiinnostava, koska NO-tuotannon on havaittu lisääntyvän niillä potilailla, joilla on tulehduksellisia ihosairauksia kuten atooppista ihottumaa ja psoriasista. Rätvänäuutteen ihosuonia supistavan vaikutuksen vuoksi se voisi sopia myös ruusufinnistä kärsivien potilaiden hoitoon. (Wölfle ym. 2017)
Glukokortikoidien käytöllä on haitallisia sivuvaikutuksia kuten ihon oheneminen ja haurastuminen: rätvänästä saatava uute voisi olla potentiaalinen turvallisempi vaihtoehto ihotulehdusten ulkoiseen hoitoon (Wölfle ym. 2017).
Turvallisuus
Rotilla ja hiirillä rätvänäuutteen sisäinen käyttö korkeinakaan pitoisuuksina ei aiheuttanut myrkytyksiä tai muita oireita (Sushunov ym. 2008). Myös ihmisillä tehtyjen kliinisten kokeiden perusteella rätvänäuutteiden sisäinen käyttö vaikuttaisi olevan turvallista (Huber ym. 2007, Subbotina
ym. 2003). Tulehduksellisten ihotautien hoitoa selvittävien tutkimusten yhteydessä rätvänän agrimoniinia sisältävällä valmisteella ei havaittu solutoksisia vaikutuksia ja myös aiemmat tutkimukset antavat tukea sen käyttöturvallisuudesta (Wölfle ym. 2017).
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Nykyinen ja sallittu käyttö
SUOKAS-hankkeen selvitysten mukaan ainakin 17 yritystä Euroopassa käyttää rätvänää (niminä
Tormentil / Potentilla erecta / Potentilla officinalis) tuotteissaan. Näistä viisi yritystä käyttää sitä
erilaisissa kosmetiikkatuotteissa (voiteet, suuvesi, hammastahna, shampoo), viisi yritystä elintarviketuotteissa (ravintolisät, tee) ja kahdeksan yritystä markkinoi sitä raaka-ainemuodossa (kuivattu, uute).
Linkkejä yritysten sivuille kosmetiikkatuotteisiin, joissa on käytetty rätvänää:
•
•
•
•
•

A. Vogel, hammastahna https://www.avogel.co.uk/herbal-remedies/echinaceatoothpaste/
Doctor
Eckstein
BioKosmetik,
voide
http://shop.ecksteinkosmetik.de/Produkte/Gesicht/Tonisieren/Adstringent-Lotion-150ml.html
Laboratoires Phytosolba, shampoo https://www.bathandunwind.com/phyto/finelifelesshair/phytovolume-shampoo
Sisley Paris, voide http://www.sisley-paris.com/en-INT/catalogsearch/result/?q=tormentil
WALA Heilmitten GmbH, voide http://www.life.fi/Dr-Hauschka-Med-Potentilla-Akuuttivoid, suuvesi https://www.dr.hauschka.com/en_US/natural-skin-care/sage-mouthwash/

Rätvänä ei ole Suomessa ei-uuselintarvikkeiksi luokitteltujen kasvien listalla (Evira 2016). Sen
käyttö EU:ssa on kuitenkin sallittu ravintolisänä (kaikki kasvinosat) BELFRIT-listan mukaan ja teenä
(juuret, korkeintaan 5 % tuotteen painosta) Slovakian teekasvilistan mukaan. BELFRIT-listan lajitiedoissa todetaan rätvänän sisältävän runsaasti tanniineja (15–20 %) eikä sen käytössä ole erityistä huomioitavaa. Potentilla-lajeja ei ole lääkeluettelossa (Fimea 2016).
•
•

BELFRIT-lista:
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/imgs/breve/2014/documents/harmonized_list_Section_A.pdf
Slovakian teekasvilista: http://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/2089_2005.pdf

BELFRIT-listalta löytyy lisäksi kaksi muuta Suomessa yleistä Potentilla-lajia. Myös näitä lajeja saa
käyttää ravintolisissä:
•

Potentilla anserina (ketohanhikki): Koko kasvin käyttö on sallittu. BELFRIT-listan mukaan
laji sisältää runsaasti tanniineja (1-5 %) eikä sen käytössä ole erityistä huomioitavaa. Ketohanhikin levinneisyys painottuu Lounais-Suomeen ja rannikoille (Hämet-Ahti ym. 1998).
Sen alalajia merihanhikkia (ssp. egedii) kasvaa monin paikoin runsaana Perämeren rantaniityillä. Myös ketohanhikin teekäyttö on sallittu Slovakian teekasvilistan mukaan (lehdet,
enintään 5 % tuotteen painosta).

•

Potentilla argentea (hopeahanhikki): Koko kasvin käyttö on sallittu. BELFRIT-listan mukaan
kasvin ilmaversot sisältävät tanniineja, proantosyanidiineja ja flavonoideja (mm. kversetiini). Juurakoissa on puolestaan tanniineja: ellagitanniineja (10–15 %, mm. agrimoniinia)
sekä kondensoituneita tanniineja, katekiinipolymeerejä (15–20 %), triterpeenihappoja.
Listan mukaan kasvi omaa myös hypoglykeemistä aktiivisuutta, ehkäisee ihmisen DNA topoisomeraasi-entsyymin toimintaa ja lisäksi sillä on sytotoksisia vaikutuksia. Käytössä ei
listan mukaan ole huomioitavaa, mutta syytä varovaisuuteen on diabeteksen hoidon yhteydessä. Hopeahanhikki on Suomessa tulokaslaji, jonka levinneisyys painottuu Etelä- ja
Keski-Suomeen, myös Perämeren rannikolla sitä kasvaa yleisesti (Hämet-Ahti ym. 1998).
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SIANKÄRSÄMÖ (Achillea millefolium)
Lönnrot (1866): Haju ryytisekainen väkevä, maku karvas, kutistava. Oluehen käydessä pantuna
lisää se voimaa. Lääkkeeksi käytetään kukkia joko teenä, keitesakona tahi kukkaviinana asettamaan veren ja muita juoksuja, väänteitä ja puhkuja, ähkyjä, reväisimiä, synnytystuskia, leinivikoja,
lökätautia ja muita. Lehdet tuoreeltaan muserrettuna ovat hyvät haavoja parantamaan. Kukkaviinasta kehnovatsaisuus ja punatautikin usein on parantunut. Pesuvedessä ja hauteinakin ovat kukat hyvin vaikuttavaisia. Rupisia eläimiä pestään tämän kasvin väkevällä keiteliemellä.

Siankärsämö, kuva Seija Niemi

81
Perinteinen käyttö
Siankärsämö on yksi pisimmän käyttöhistorian omaavista lääkekasveista, jota on hyödynnetty eri
puolilla maailmaa moniin eri vaivoihin, erityisesti hoitamaan haavoja, ruoansulatuskanvan vaivoja,
hengitysteiden infektioita ja iho-ongelmia sekä esimerkiksi maksan sairauksia. Ihon ongelmien ja
haavojen hoidossa sitä on yleisesti käytetty ulkoisina huuhteina ja hauteina. In vitro- ja eläinkokeiden tulokset ovat antaneet tukea siankärsämön bioaktiivisille vaikutuksille. Prekliinisten tutkimusten (in vitro- ja eläinkokeet) tulokset sekä toisistaan riippumattomat samanlaiset käyttötarkoitukset eri puolilta maailmaa antavat vahvaa näyttöä lajin lääkinnällisistä ominaisuuksista, joita tulisi
edelleen selvittää kliinisin kokein. (Applequist & Moerman 2011)
Koostumus
Siankärsämön fenoliyhdisteitä ja ravintoarvoja selvitettiin pakastekuivatuista versoista valmistetuista metanoliuutteista sekä perinteiseen tapaan tehdyistä vesihaudukkeista (kasvi kiehuvaan veteen ja 5 minuutin haudutus huoneenlämmössä) ja vesikeitteistä (kiehuvassa vedessä 5 min) käyttäen näytemateriaalina sekä suoraan luonnosta (Portugali) kerättyjä kasveja (kukinnot ja ylimmät
lehdet) että kaupallisesti saatavilla olevaa materiaalia (Dias ym. 2013). Fenoliyhdisteistä valtaosa
(70–85 %) oli fenolihappoja, erityisesti kanelihappojen erilaisia johdannaisia. Myös flavonoideja
oli runsaasti (15–30 %), niistä runsaimpia olivat flavoneihin kuuluvat apigeniini- ja luteoliini-johdannaiset. Lisäksi näytteissä oli jonkin verran flavonoleihin luokiteltavia kversetiini-johdannaisia.
Ravintoarvot vaihtelivat seuraavasti kaupallisten ja luonnosta kerättyjen näytteiden välillä: hiilihydraatteja 64–76 g/100g KA (=kuiva-aineessa), proteiinia 13.5–20 g/100g KA, rasvaa 5.2–8.0
g/100g KA, tuhkaa 6.4–8.5 g/100g KA, sokereita 3.1–4.9 g/100g KA, orgaanisia happoja 4.5 g/100g
KA ja energiaa 400–406 kcal/100g KA. Kaikkiaan 29 määritetystä rasvahaposta runsaimpia olivat
linoleeni-, palmitiini- ja oleiinihappo. Tokoferoleja oli yhteensä 15–19 mg/100g KA, runsaimpana
gamma- ja beta-tokoferolit (Diaz ym. 2013).
Siankärsämön bioaktiivisesti tehokkaan eteerisen öljyn koostumus vaihtelee paljon eri alkuperien
välillä (Orav ym. 2006). Oravin tutkimuksessa selvitettiin Virosta ja muualta Euroopasta kerättyjen
näytteiden öljykoostumusta tunnistaen yhteensä 102 yhdistettä. Öljyn pääkomponentteja olivat
sabineeni, β-pineeni, 1,8-sineoli, artemisia ketoni, linaloli, α-tujoni, β-tujoni, kamfori, borneoli,
bornyyliasetaatti, β-karyofylleeni, germakreeni D, karyofylleenioksidi, β-lisabololi, δ-kadinoli, kamatsuleeni jne. Virosta kerättyjen näytteiden havaittiin sisältävän runsaasti monoterpeenejä ja
kamatsuleenia (Orav ym. 2006). Kamatsuleeni on yksi siankärsämövalmisteisiin tavoitelluista bioaktiivisista yhdisteistä: sen esiintyminen vaihtelee suuresti luonnonvaraisissa kasveissa, minkä
vuoksi viljelyssä käytetään jalostettuja siankärsämölajikkeita (Galambosi 2016).
Ruotsalaistutkimuksessa siankärsämön eteerisiä öljyjä määritettiin lehdistä ja kukinnoista (Jaenson ym. 2006). Lehdistä tunnistetuista yhdisteistä runsaimpia olivat germakreeni D (49.2 %), sabineeni (10.4 %), p-symeeni (4.4 %), β-pineeni (3.8 %), 1,8-sineoli (2.9 %), α-pineeni (2.7 %) ja kamfori (2.5 %). Kukintojen haihtuvan öljyn pääkomponentit olivat β-pineeni (27.0 %), sabineeni (22.3
%), α-pineeni (14.1 %), 1,8-sineoli (10.9 %), kamfori (6.0 %), β-karyofylleeni (5.1 %) ja germakreeni
D (3.5 %).
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Perinteiset oliivi- ja auringonkukkaöljyuutokset sisälsivät huomattavasti vähemmän fenoliyhdisteitä kuin kolme kertaa (30 min) etanolilla tehty lämpöuutos (Tadić ym. 2017). Öljyuutoksia valmistettiin kahdella menetelmällä: 1) uuttamalla ensin kasvimassaa 96 %:ssa etanolissa 24 tuntia
huoneenlämmössä ja lisäämällä sen jälkeen öljy hauduttaen näytettä 4 tuntia 45 °C:ssa etanolin
samalla haihtuessa, tai 2) uuttamalla kasvimassaa pelkästään öljyssä 4 tuntia 45 °C:ssa. Öljyuutoksista määritettiin RP-HPLS-menetelmällä 6 fenoliyhdistettä. Klorogeenihappoa (20 μg/g), kahvihappoa (5 μg/g) ja luteoliini-7-O-glukosidia (19 μg/g) oli vain etanoli/auringonkukkaöljyuutetussa
näytteessä, jossa myös muiden fenolien pitoisuudet olivat korkeimmat. Muut öljyuutosten fenoliyhdisteet olivat apigeniini-7-O-glukosidi (2-71 μg/g), luteoliini (3-17 μg/g) ja apigeniini (2-13
μg/g). Vertailuna olleessa etanoliuutoksessa fenolien pitoisuudet olivat monikertaiset vaihdellen
69 μg/g (kahvihappo) ja 1848 μg/g (apigeniini-7-O-glukosidi) välillä. Tarkemmalla UHPLC-DAD-menetelmällä öljyuutoksista määritettiin yhteensä 23 fenoliyhdistettä, jotka kaikki löytyivät etanoliauringonkukkauutetusta näytteestä (muissa uutteissa yhdisteitä oli vähemmän). Tällä menetelmällä myös varmistettiin, että havaitut yhdisteet olivat peräisin siankärsämöstä eivätkä öljyistä,
joista tehtiin omat analyysit.
Antioksidanttisuus
Siankärsämön versojen metanoliuutteesta erotettu vesiliukoisempi fraktio osoitti vähentävän
DPPH- ja superoksidiradikaalien määrää (Candan ym. 2003). Huomattavasti tehokkaampi oli kuitenkin versoista uutettu eteerinen öljy, joka vähensi DPPH- ja hydroksyyliradikaaleja voimakkaammin kuin vertailuna olleet askorbiinihappo tai BHT. Öljy ehkäisi myös tehokkaasti rasvojen hapettumista rotan maksasolukossa in vitro (Candan ym. 2003). Tuoreessa tutkimuksessa Rakmai ym.
(2017) havaitsivat siankärsämöstä valmistetun eteerisen öljyn vähentävän jopa 72 % DPPH-radikaalien tuotantoa öljypitoisuuden ollessa 50 μg/ml.
Vertailtaessa kolmen siankärsämölajin (A. biebersteinii, A. millefolium and A. teretifolia) eri uutosten (vesi, metanoli, etyyliasetatti) antioksidanttiaktiivisuuksia useilla eri mittareilla (DPPH, ABTS,
CUPRAC, FRAP, metallien kelatointi, fosfomolybdeeni) metanoli- ja vesiuutosten havaittiin osoittavan korkeampaa antioksidanttiaktiivisuutta, mikä korreloi niiden korkeamman fenolipitoisuuksiin verrattuna alhaisempaa aktiivisuutta ja pitoisuuksia osoittaneisiin etyyliasetaattiuutoksiin
(Zengin ym. 2017). Portugalilaistutkimuksessa keitteenä valmistettu vesiuute oli antioksidanttisesti tehokkain DPPH-, beta-karoteeni- ja TBARS -menetelmillä mitattuna; vesihauduke puolestaan oli paras raudan pelkistyskyvyltään (Diaz ym. 2003). Viimeksi mainitussa tutkimuksessa bioaktiivisuuksien ja kokonaisfenolipitoisuuksien tai fenoliyhdisteryhmien välillä ei havaittu selkeää
korrelaatiota, mikä viittaisi bioaktiivisuuksien riippuvan enemmänkin tietyistä yhdisteistä.
Tadić ym. (2017) tutkivat siankärsämön kuivatuista versoista perinteisillä menetelmillä (ks. tarkemmin Antimikrobisuus-kappaleen lopussa) valmistettujen oliivi- ja auringonkukkaöljyuutosten
antioksidanttiaktiivisuuksia raudan pelkistyskykynä (FRAP). Parhaat aktiivisuudet olivat pelkkään
oliiviöljyyn uutetulla sekä etanolin/auringonkukkaöljyyn uutetulla näytteillä. Kaikkien öljyuutosten havaittiin olevan antioksidanttiteholtaan hyvin veikkoja verrattuna kaupalliseen BHT-valmisteeseen.
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Antimikrobisuus
Siankärsämön ja sen kolmen sukulaislajin versoista valmistetut heksaani:eetteri:metanoli (1:1:1)
uutteet ehkäisivät kaikkien tutkittujen bakteerien (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis) ja sienten (Aspergillus niger,
Candida albicans) kasvua (Stojanović ym. 2005). Candan ym. (2003) tutkimuksessa siankärsämön
metanoliuuutteesta erotettu veteen liukenematon fraktio oli kohtuullisen antimikrobinen Clostridium perfringens bakteeria sekä C. albicans ja C. krusei hiivasieniä vastaan, mutta vesiliukoinen
fraktio ei vaikuttanut yhteenkään tutkituista 14 mikrobista. Siankärsämön etanoli(90 %)-vesi(10
%) -uutteen ei havaittu osoittavan antibakteerisuutta brasilialaistutkimuksessa (Holetz ym. 2002).
Tuore tutkimus vertaa eri uuttoaineiden (vesi, metanolis, etyyliasetaatti) tehokkuutta antimikrobisten ominaisuuksien suhteen kolmea Achillea-lajia (mukana myös A. millefolium) koskevassa
tutkimuksessa: metanoli- ja vesiuutosten antimikrobinen teho oli paras.
Siankärsämön eteerisellä öljyllä on todettu antimikrobisia vaikutuksia useissa tutkimuksissa. Candan ym. (2003) totesivat sen vähentävän Streptococcus pneumoniae, Clostridium perfringens,
Mycobacterium smegmatis ja Acinetobacter iwoffii bakteerien kasvua sekä Candida albicans ja C.
krusei hiivasienten kasvua. Rakmai ym. (2017) havaitsivat öljyn ehkäisevä S. aureus ja E. coli bakteerien kasvua pienimmän estävän pitoisuusarvon (MIC) ollessa S. aureuksella 250 μg/ml ja E. colilla 500 μg/ml (Rakmai ym. 2017). Siankärsämö-öljyn laatu heikkenee herkästi esimerkiksi valon,
hapen ja lämmön vaikutuksesta. Sen bioaktiivisuus saatiin säilymään huomattavasti parempana
kapseloimalla, jolloin entistä vähäisempi määrä öljyä (62.5 μg/ml) riitti estämään S. aureus ja E.
coli bakteerien kasvua (Rakmai ym. 2017).
Tulehdusten ehkäisy ja hoito
Siankärsämö vähentää tulehdusreaktioita edistävien entsyymien, ihmisen neutrofiilielastaasin
(NE) ja matriksin metalloproteinaasien (MMP), toimintaa in vitro (Benedek ym. 2007). Metanolija vesipohjaiset raaka-uutokset sekä flavonoidien suhteen rikastettu fraktio vähensivät NE-entsyymin toimintaa 50 % jo 20 μg/ml pitoisuudella. MMP-entsyymien toiminnan 50 % alentamiseen
tarvittiin huomattavasti suurempia uutospitoisuuksia, 600–800 μg/ml (Benedek ym. 2007).
Choudary ym. (2007) havaitsivat siankärsämön kukinnoista valmistettujen uutteiden tai niistä erotettujen yhdistefraktioiden vähentävän neutrofiilien (yksi valkosolutyyppi) aktiivisuutta vapauttaa
reaktiivisia happiradikaaleja in vitro toteutetussa kokeessa. Useilla fraktioilla oli samanlainen tai
jopa suurempi teho kuin kaupallisella indometasiini-tulehduskipuvalmisteella (Choudary ym.
2007).
Islannissa tehdyssä solumallitutkimuksessa selvitettiin siankärsämön vesi- ja etanoliuutteen tulehdusten vastaisia vaikutuksia (Jonsdottir ym. 2011). Vesiuute vähensi immuunijärjestelmään kuuluvien dendriittisolujen toimintaa siten, että dendriittisolut aktivoivat vähemmän immuunijärjestelmän T-solujen tulehdusvälittäjäaineiden tuotantoa verrattuna ilman siankärsämöuutetta olleisiin soluihin. Alkoholiuutteella näitä vaikutuksia ei ollut. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan
uutteella olevan potentiaalia monien tulehdussairauksien hoidossa, mutta ensin on selvitettävä
aktiiviset yhdisteet, jotka voisivat mahdollisesti olla vesiliukoisia polysakkarideja, ja testattava ne
kliinisissä tutkimuksissa. Jatkotutkimuksessa siankärsämön polysakkaridien todettiin tehostavan
immuunijärjestelmän toimintaa (Freysdottir ym. 2016).
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Suun hoito
Kemoterapiapotilailla tehdyssä kaksoissokkotutkimuksessa siankärsämön eteeristä öljyä sisältävän suuhuuhteen havaittiin parantavan kemoterapian sivuoireina syntynyttä suun limakalvotulehdusta huomattavasti paremmin kuin tulehdusten hoitoon normaalisti käytetty suuhuuhde (Miranzadeh ym. 2015). Vertailuryhmän suuhuuhde sisälsi lidokaiinia, deksametatsonia, sukralfaattia ja
difenhydramiinia. Testiryhmän suuhuuhteesta 50 % oli samaa seosta kuin vertailuryhmällä ja 50
% siankärsämötislettä, jossa pitoisuus oli 12 ppm. Molemmissa ryhmissä oli 28 potilasta. Vertailuryhmällä suuhuude ei auttanut suutulehduksiin vaan oireet jatkoivat pahenemistaan. Testiryhmällä suutulehdusten vakavuusasteet laskivat huomattavasti ja 71 %:lla potilaista suutulehdus parani kokonaan 14 päivän kokeen aikana. Siankärsämöä sisältävällä suuhuuhteella ei havaittu sivuvaikutuksia kokeessa.
Ihon ja haavojen hoito
In vitro -kokeessa siankärsämön eteerisen öljyn havaittiin vähentävän melaniinin syntymistä ehkäisemällä tämän väriaineen biosynteesiä edistävän tyrosinaasi-entsyymin toimintaa (Peng ym.
2014). Mahdollisesti tämä liittyy siankärsämön eteerisen öljyn kykyyn vähentää reaktiivisten happiradikaalien määrää. Vaikuttavaksi yhdisteeksi määritettiin öljyn sisältämä linaloliasetaatti. Tutkimuksen mukaan siankärsämön eteerinen öljy on potentiaalinen ainesosa tuotteisiin, joilla hoidetaan ihon liiallista pigmentoitumista (Peng ym. 2014).
Tadić ym. (2017) tutkivat siankärsämöstä valmistettujen oliivi- ja auringonkukkaöljyuutosten kykyä hoitaa natriumlauryylisulfaatilla aiheutettua ärsytystä koehenkilöiden iholla. Satunnaistettuna
kaksoissokkotutkimuksena järjestetyn kokeen osallistujat käyttivät öljyä ulkoisesti seitsemän päivän ajan. Kolmen ja seitsemän päivän käytön jälkeen ihon pH, kosteus ja erytreema(punoitus)indeksi olivat palautuneet ennen ärsytystä mitatulle normaalitasolle. Kokeen perusteella siankärsämö-öljyt ovat lupaava kasvipohjainen valmiste tulehduksia hoitaviin dermatologisten tuotteisiin, joilla on positiivinen vaikutus ihon pH- ja kosteusarvoihin.
Siankärsämöä sisältävän voiteen havaittiin edistävän vasta synnyttäneiden naisten välilihaleikkaushaavan paranemista (Hajhashemi ym. 2017). Kliinisessä kaksoissokkotutkimuksessa todettiin
siankärsämöuutetta sisältäneen voiteen käytön vähentävän kipua, punoitusta, turvotusta ja mustelmaisuutta välilihan alueella merkittävästi enemmän kuin kontrolliryhmällä, jolla voide ei sisältänyt kasviuutetta.
Hyttyskarkottavuus
Siankärsämön lehdistä valmistetun etyyliasetaattiuutoksen todettiin karkottavan hyttysiä maastokokeessa (Jaenson ym. 2006). Hyttysiä laskeutui merkitsevästi vähemmän koehenkilön jalassa
olevalle sukalle, joka oli käsitelty siankärsämöuutteella kuin pelkällä etyyliasetaatilla käsitellylle
sukalle. Aiemmassa ruotsalaistutkimuksessa siankärsämön etanoliuutos oli osoittanut laboratoriokokeessa yhtä suurta hyttyskarkottavuutta kuin vertailuna olleet kaupallinen DEET tai N, Ndietyylimantelihappoamidi (Thorsell ym. 1998).
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Turvallisuus
Eläinkokeiden perusteella siankärsämön käyttö on yleensä turvallista ja hyvin siedettyä. Joillakin
ihmisillä siankärsämön on havaittu aiheuttavan allergista kosketusihottumaa. Herkistäviä yhdisteitä ovat seskviterpeeneihin kuuluvat guaianolidit ja erityisesti alfa-peroksiakifolidi, jota on etenkin kukinnoissa. Mahdollisesti tämän yhdisteen pitoisuus laskee hajoamisen seurauksena kuivauksen tai muun kasvin käsittelyn yhteydessä. (Applequist & Moerman 2011)
Siankärsämöstä (Herba Millefolii) on koottu tietoa myös WHO:n raporttiin:
WHO 2009. WHO monographs on selected medicinal plants. Vol. 4. World Health Organizatio. 444
s. http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16713e/s16713e.pdf#page=187
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VÄINÖNPUTKI (Angelica archangelica)

Väinönputki, kuva Seija Niemi.
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Yleiskuvaus
Väinönputki (Angelica archagelica) luokitellaan kahteen alalajiin, joista pohjanväinönputki (aiemmin väinönputki), ssp. archangelica, kasvaa Lapin tunturialueilla ja meriväinönputki (aiemmin meriputki), ssp. litoralis, kasvaa Itämeren rannikolla (Lampinen & Lahti 2017). Pohjanväinönputkea
kasvaa purojen ja jokien varsilla, pensaikoissa, lähteiköissä ja tunturiniityillä (Hämet-Ahti ym.
1998). Tässä katsauksessa pohjanväinönputkesta käytetään pääasiassa alalajin vanhempaa, vakiintunutta nimitystä ”väinönputki”.
Maailmanlaajuisesti väinönputkea esiintyy Grönlannissa, Islannissa, Färsaarilla ja Fennoskandiasta
Venäjän halki Siperiaan asti. Eteläisimmät esiintymät ovat Saksassa, Altailla, Baikal järvellä ja Himalajalla. On epäselvää, miten eri alueiden populaatiot jakautuvat eri alalajien kesken. (Göransson ym. 2011).
Hyötykäyttö on kohdistunut erityisesti pohjanväinönputkeen (A. archangelica ssp. archangelica),
joka jaetaan alkuperän mukaan vielä kolmeen eri muunnokseen (variaatio = var.): luonnonvarainen pohjoinen kanta on var. archangelica (aiemmin ”norvegica”), siperialainen kanta var. decurrens ja viljelty keskieurooppalainen kanta var. sativa (Galambosi & Roitto 2006).
Perinteinen käyttö
Väinönputki on ollut perinteisesti tärkeä ravinto- ja lääkekasvi saamelaisille. Se on yksi harvoista
pohjoista alkuperää olevista lääkekasveista, jonka käyttö on levinnyt laajalle Eurooppaan. Väinönputkea arvostettiin ruokana ja lääkkeenä jo keskiajalla; sitä kauppasivat esimerkiksi viikingit. Saamelaiset hyödynsivät monipuolisesti kasvin eri osia, ilmenee Linnén vuoteen 1732 ajoittuvan Lapin
matkan raporteista. Juurta käytettiin hoitamaan esimerkiksi vatsavaivoja kuten koliikkioireita ja
infektioita. Nuoria verson osista valmistettiin erilaisia aterioita ja siemeniä sekä muita kasvinosia
hyödynnettiin säilömään poronmaito juustomaiseksi, jopa vuosia säilyväksi ruoaksi. Historiadokumenteista ja nykypäivään siirtyneistä perimätiedoista voidaan päätellä saamelaisten osanneen
korjata väinönputken satoa silloin, kun eri kasviosien ravintoarvo oli parhaimmillaan. Sadonkorjuu
tehtiin vaarantamatta kasvin esiintymistä ja kasvia myös levitettiin aktiivisesti uusille alueille.
(Rautio ym. 2016)
Väinönputkea on käytetty Fennoskandiassa laajemminkin. Sitä on paitsi kerätty luonnosta myös
viljelty. Esimerkiksi Norjasta löytyy määräyksiä väinönputken viljelemisestä vuodelta 1164 ja maa
toimi lajin hankintakeskuksena Euroopan suuntaan vuosisatojen ajan; lisäksi väinönputkea on
hyödynnetty vihanneksena muun muassa Islannissa ja Färsaarilla (Kallio ym. 1978). Myös Grönlannissa väinönputki on ollut arvostettu ruoka-aines (Porsild 1953).
Lääkinnällisesti väinönputkea on hyödynnetty pohjoismaissa monin eri tavoin. Lönnrot kirjoittaa
väinönputken lääke- ja ravintokäytöstä: Siemenet ja juuri vielä tehoisampia kuin karhunputken
vatsan huonoudessa, ähky-, emä-, kolotus-, yskä- ja kuumetaudeissa. Kuorituita varsia syövät lappalaiset haluisesti. Saamelaiset käyttivät väinöputkea (pääasiassa juurta) ennaltaehkäisemään sairauksia, mutta myös hoitamaan vatsavaivoja, vilustumista, yskää ja kaikenlaisia infektioita; lisäksi
erilaisia särkyjä hoidettiin keitteestä valmistetuilla hauteilla (Kylin 2010). Väinönputki on ollut arvostettu lääkekasvi myös Kaukoidässä. Intiassa väinöputken juuria ja siemeniä on käytetty muun
muassa helpottamaan vatsaoireita, lisäämään virtsan- ja hieneritystä, mikrobien torjuntaan sekä
hoitamaan masennusta; Kiinassa väinönputki on tunnettu aivosairauksia hoitavana kasvina (Bhat
ym. 2011).
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Koostumus
Väinönputken voimakas aromaattinen tuoksu ja maku johtuvat kasvin eteerisistä öljyistä ja kumariiniyhdisteistä. Öljytuotanto alkaa jo väinönputken taimessa pitoisuuden kasvaessa kasvukauden
aikana. Korkeimmillaan öljypitoisuus on juurissa, erityisesti sivujuurissa (1.5 % kuivapainosta, vrt.
0.5-0.7 % pääjuuressa). Lehtien öljypitoisuus on noin puolta pienempi juuriin verrattuna. (Kallio
ym. 1978)
Väinönputkesta hyödynnetään teollisesti erityisesti sen juuriöljyä, jota käytetään esimerkiksi alkoholijuomien maustamiseen. Väinönputken eteerinen öljy koostuu pääosin monoterpeenihiilivedyistä, joita on noin 80 % kaikista öljyn aromaattisista yhdisteistä. Vallitsevia yhdisteitä ovat alfapineeni, alfa- ja beta-fellandreeni, 3-kareeni ja limoneeni. Öljyn yhdisteistä beta-fellandreeni on
tärkein ja halutuin, väinöputkelle tyypillisen aromin antava monoterpeenihiilivety. Myös pentadekanolidi (kuuluu makrosyklisiin laktoneihin) on tärkeä aromiyhdiste antaen öljylle myskin kaltaisen aromin. Muut edellä luetellut yhdisteet heikentävät öljyn aromiominaisuuksia. Fennoskandian pohjoisen väinönputkikannan (var. archangelica) on havaittu olevan öljykoostumukseltaan
parempilaatuinen kuin eteläisen var. sativa kannan; beta-fellandreenin osuus on selvästi korkeampi pohjoisissa väinönputkissa kuin keskieurooppalaisissa. (Galambosi & Roitto 2006).
Vaihtelua on myös pohjoisten väinönputkipopulaatioiden juuriöljyn välillä. Esimerkiksi allergisia
reaktioita aiheuttavan 3-kareenin pitoisuudet olivat huomattavasti alhaisempia Etelä-Lapin populaatioissa kuin pohjoisissa populaatioissa, mikä on syytä huomioida jalostettavien kantojen valinnassa (Galambosi & Roitto 2006). Myös tuoreemmissa viljelykokeissa on havaittu suuria eroja juuriöljyn koostumuksessa eri alkuperää olevien väinönputkikantojen välillä. Lapin kannoissa korkein
fellandreenipitoisuus (46 %) oli Äkäslompolosta peräisin olevissa kasveissa, pienin (15 %) Rovaniemen kasveissa (Peltola ym. 2014).
Väinönputken siemenöljyä on tutkittu Lapin eri populaatioista (Holm ym. 1997). Siemenöljyn pääkompontteja olivat beta-fellandreeni (66.4–82.1 %), alfa-pineeni (5.5–9.4 %), sabineeni (0.5–11.3
%), myrseeni (3.4–7.3 %) ja alfa-fellandreeni (3.1–4.3 %). Korkeimmat beta-fellandreenin pitoisuudet olivat Länsi-Lapista peräisin olevissa siemenissä.
Kumariinit ovat eteeristen öljyjen ohella toinen väinönputken aromiin merkitsevästi vaikuttava
yhdisteryhmä. Väinönputken eri kasvinosista on määritetty kaikkiaan 32 kumariiniyhdistettä (Eeva
2010). Suomesta, Pudasjärven pohjoisosasta kerätyn väinönputken juurinäytteessä runsaimpia
yhdisteitä olivat lineaariset furanokumariinit oksipeusedaniini ja oksipeusedaniinihydraatti sekä
yksinkertaisiin kumariineihin kuuluva (engl.) osthenol (Eeva ym. 2004). Samalta alueelta kerätyistä
siemenistä solukkoviljelyn avulla muodostetuissa lehdissä valitsevia yhdisteitä olivat lineaariset
furanokumariinit isompimpinelliini ja isoimperatoriini (Eeva ym. 2003). Muita lehdissä havaittuja
yhdisteitä olivat lineaariset furanokumariinit bergapteeni, ksantotoksiini, oksipeusedaniini, (engl.)
osthrutol sekä yksinkertainen kumariini umbellipreniini. Solukkoviljeltyjen lehtien kumariinikoostumuksen todettiin olevan vastaava kuin luonnossa varttuneilla kasveilla (Eeva ym. 2003). Siemenissa vallitseviksi kumariiniyhdisteiksi määritettiin Puolassa kasvatetuista kasveissa imperatoriini,
isoimperatoriini, ksantotoksiini ja bergapteeni (Senol ym. 2011). Kumariineja ei saada talteen öljytislauksella (Parviainen 2016) vaan ne irtoavat parhaiten uuttamalla liuottimiin kuten etanoliin
(Kaushal ym. 2011) ja metanoliin (Pavela & Vrchotová 2013).
Henselin ym. (2007) tutkimuksessa selvitettiin 30 yleisesti käytetystä lääkekasvista amideihin (tarkemmin (engl.) N-phenylpropenoyl- L-amino acid amides) kuuluvien sekundääriyhdisteiden esiintymistä ja bioaktiivisuutta. Hyvin vesiliukoisten amidien tehtävä kasveissa on epäselvä: mahdolliset farmakologiset ja toksiset vaikutukset tulisi selvittää. Väinönputken juuret sisälsivät amideja
viidenneksi eniten (3.07 µg/g kuiva-aineessa); korkeampia pitoisuuksia oli mustaseljan (11.23
µg/g) ja laventelin kukilla (9.66 µg/g), korianterin siemenillä (8.41 µg/g) ja muratin lehdillä (3.90
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µg/g). Solumallikokeissa testattiin kahden amidin, (engl.) N-(E)-Caffeic acid L-aspartic acid amide
(yhdiste no. 8) ja N-(E)-caffeic acid L-tryptophan amide (yhdiste no. 5), bioaktiivisuutta. Näitä yhdisteitä ei havaittu väinönputkessa.
Ravintoaineista väinönputki sisältää suhteellisen runsaasti raakavalkuaista ja rasvoja (Isotalo
1971) sekä kivennäisaineista kaliumia, kalsiumia, rautaa ja kromia (Pulliainen 1972, Kallio 1978,
Kurkela 1986: Taulukko 1). Pitoisuudet ovat monelta osin samaa luokkaa kuin nokkosella tai jopa
korkeampia (valkuaiset, rasva, kromi). C-vitamiinia väinönputkessa on sen sijaan suhteellisen vähän verrattuna esimerkiksi kukkakaaliin, persiljaan, hillaan tai nokkoseen. Ravintoarvoissa on
suurta vaihtelua niin vuoden aikojen kuin eri kasvinosien kesken (Taulukko 1).

Taulukko 1. Väinönputken ravintoarvoja, vertailuna nokkonen.
Väinönputki

Nokkonen

Ravintoaineet

% kuiva-aineessa
% kuiva-aineessa
(Pulliainen
1972: (Isotalo 1971: Utsjoki, kesä)
Salla, talvi)
Raakavalkuainen verso: 7.6
verso: 13.4
Raakarasva
verso: 5.0

% kuiva-aineessa
(MATINE 1979)

Kivennäisaineet

mg / 100 g kuiva-ainetta
(MATINE
1979)

Kalium, K
Kalsium, Ca
Fosfori
Magnesium, Mg
Rauta, Fe
Sinkki, Zn
Mangaani, Mn
Kromi, Cr
Kupari, Cu

mg / 100 g / kuiva- mg / 100 g kuiva-ainetta
ainetta
(Kallio ym. 1978: kesä)
(Pulliainen
1972:
Salla, talvi)
verso: 1320
verso: 840
lehti: 3000
juuri, nuori kasvi: 250–500
juuri, kukinnan jälkeen: 1000
verso: 260
verso: 210
lehti: 520
juuri: 220
varsi: 180
juuri: 25.0
varsi: 3.0
hedelmä: 8.0
lehti*: 7.0
juuri ja varsi: 6.0
hedelmä: 2.9
juuri: >1.0

Vitamiinit
C-vitamiini
* Lähde: Kurkela ym. 1986

mg / 100 g tuorepainoa
(Kallio ym. 1978: kesä)
lehdet: 30

5.5
0.6

3300

480
24.5
9.4
17.0
0.1
1.5
mg / 100 g tuorepainoa
(MATINE
1979)
175
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Antimikrobisuus
Ojala ym. (2000) selvittivät väinöputken ja viiden muun sarjakukkaiskasvin (vuohenputki, tilli, liperi, persilja, suoputki) sekä tuoksuruutan (Ruta graveolens) lehdistä valmistettujen metanoliuutteiden antimikrobisia ominaisuuksia ja kumariinipitoisuuksia. Bakteereja vastaan uutteiden
teho oli heikohko. Väinönputki, vuohenputki, tilli, liperi ja persilja vähensivät Pseudomonas aeruginosan sekä Staphylococcus aureuksen ja S. epidermiksen kasvua. Laajin teho oli tuoksuruutalla,
joka vähensi myös Micrococcus luteuksen kasvua; heikoin puolestaan vain S. aureuksen kasvua
vähentäneellä suoputkella. Toisaalta suoputki vähensi ainoana kasviuutteena Saccharomyces cerevisiae –hiivasienen kasvua. Kasvipatogeenisieniin lehtiuutteet vaikututtivat tehokkaammin. Väinönputki vähensi voimakkaasti Heterobasidion annosum (männyjuurikääpä), selvästi Fusarium
culmorum ja jonkin verran myös Botrytis cinerea sekä Rhizoctonia –sienten kasvua. Kokonaisuudessaan laajatehoisimpia antimikrobisilta vaikutuksiltaan olivat tuoksuruuta ja persilja. Korkeimmat kumariinipitoisuudet mitattiin suoputkesta (834 µg/ml), väinönputkesta (389 µg/ml) ja tuoksuruutasta (126 µg/ml); muissa tutkituissa kasveissa kumariinipitoisuudet vaihtelivat välillä 5.0–
79 µg/ml (vuohenputki-liperi).
Väinönputken juurista uutetun eteerisen öljyn havaittiin osoittavan hyvää antimikrobista tehoa
Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Enterococcus faecalis, Eubacterium limosum ja Peptostreptococcus anaerobius -bakteeraja sekä Candida albicans hiivasientä vastaan (Fraternale ym.
2014). Bakteerien kasvua estävä vaikutus ilmeni jo pienillä öljypitoisuuksilla: 0.25–2.25 % v/v (MICarvo). Hyödyllisiä suolistobakteereja (bifidobakteerit, laktobasillit) vastaan öljy oli suhteellisen tehoton (MIC-arvo > 4.0 % v/v). Keski-Italiasta kerättyjen juurten öljyn pääkomponentteja olivat αpineeni (21.3 %), δ-3-kareeni (16.5 %), limoneeni (16.4 %) and α-fellandreeni (8.7 %). Toisessa
kokeessa Fraternale ym. (2016) havaitsivat juuriöljyn osoittavan antimikrobista aktiivisuutta joitakin Fusarium -suvun, Botrytis cinerea ja Alternaria solani kasvipatogeenisieniä vastaan.
Viruksia torjuvat vaikutukset
Rajtar ym. (2017) tutkivat väinönputken siemenistä valmistetun dikloorimetaaniuutteen sekä siitä
eristettyjen kumariiniyhdisteiden kykyä ehkäistä tyypin 1 Herpes simplex -viruksen (HSV-1) eli huuliperpeksen sekä Coxacievirus B3:n (CVB3: aiheuttaa mm. tulehduksia sydänlihaksessa, aivoissa ja
haimassa) lisääntymistä apinan munuaissoluissa in vitro. HSV-1:n lisääntymistä vähensivät merkitsevästi (41.2–66.4 %) siemenuute, joka oli tehokkain, sekä puhtaista kumariineista imperatoriini,
fellopteriini ja näiden kahden kumariinin yhdistelmäuute. CVB3-virukseen uutteilla ei ollut merkitsevää vaikutusta. Kokeessa mitattiin myös testiuutteiden solutoksisuutta. Suurin solutoksisuus
oli fellopteriinilla (CC50 14.61 µg/ml), alhaisin siemenuutteella (76.33 µg/ml); imperatoriinilla kolmanneksi alhaisin (58.51 µg/ml). Virusten estotesteissä kustakin yhdisteestä käytettiin vain pitoisuuksia, joilla ei ollut solutoksisia vaikutuksia. Artikkelin johtopäätöksissä todetaan väinönputken
olevan potentiaalinen raaka-aine luonnonmukaisten HSV-1 viruksen estolääkkeiden kehittämiseen; lisätutkimuksia tarvitaan kuitenkin muun muassa uutteiden toimivuudesta in vivo ja turvallisuudesta ihmisillä.
Antioksidanttisuus
Ravinnon mukana saatavien antioksidanttien kokonaismäärää selvitettiin FRAP-menetelmällä reilusta kuudestakymmenestä vihannes-, mauste- ja lääkekasvista (Dragland ym. 2003). Verrattuna
esimerkiksi korkeimpiin havaittuihin antioksidanttipitoisuuksiin oreganolla (137.5 mmol/100g)
väinönputki sisälsi antioksidanttisia yhdisteitä niukasti: kuivattujen lehtien/varsien pitoisuudet olivat keskimäärin 14.7 mmol/100g, vaihdellen alkuperästä riippuen välillä 10–20.2 mmol/100g. Tutkimuksessa havaittiin myös huomattavia vuosien välisiä eroja pitoisuuksissa: vuonna 2000 väinönputkella pitoisuudet olivat useissa alkuperissä huomattavasti korkeammat, jopa lähes kaksinkertaiset vuoteen 2001 verrattuna.
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Senol ym. (2011) testasivat väinönputken siementen metanoliuutteen, furanokumariinifraktion ja
vallitsevien yksittäisten furanokumariinien (imperatoriini, isoimperatoriini, ksantotoksiini ja bergapteeni) antioksidanttiaktiivisuutta eri menetelmillä. Ne eivät vähentäneet DPPH- ja DMPH-radikaalien määrää, mutta osoittivat kohtalaista raudanpelkistyskykyä (FRAP) ja PRAP (engl. phosphomolibdenum-reducing antioxidant power) -aktiivisuutta. Myös Molnar ym. (2017) totesivat väinönputken juuren DPPH-radikaalien vähentämiskyvyn olevan alhainen verratessaan kuudesta eri
lääkekasvista eri menetelmillä (heksaani-, etanoli- ja ylikriittinen hiilidioksidiuutto) valmistettujen
uutteiden tehoa.
Vaikutukset ruoansulatuskanavaan
Väinönputkea on perinteisesti hyödynnetty ja käytetään edelleen erilaisten ruoansulatuskanavan
oireiden hoidossa. Markkinoilla on muun muassa ylävatsavaivojen hoitoon tarkoitettu Iberogast
(STW-5) –uutevalmiste, joka sisältää yhdeksää eri kasvia mukaan lukien väinönputki. Kliinisissä
plasebokontrolloiduissa kokeissa on saatu lupaavia tuloksia kyseisen valmisteen kyvystä lievittää
ylävatsavaivoja (Melzer ym. 2004, von Arnim ym. 2007). Rottakokeissa tutkittiin STW-5:n, yrttikoostumukseltaan supistetun yhdistelmävalmisteen ja yksittäin uutettujen kasvien suolistoa suojaavia vaikutuksia rotilla (Khayyal ym. 2001). Kaikkien uutteiden todettiin vähentävän annosvasteisesti rotille indometasiinilla aiheutetun suolistotulehduksen oireita; tehokkaimpia olivat yhdistelmävalmisteet. Uutteilla havaittujen soluja suojaavien ominaisuuksien arvioitiin selittyvän osin
niiden sisältämien flavonoidien antioksidanttisilla (vapaita radikaaleja vähentävillä) vaikutuksilla
(Khayyal ym. 2001).
Sydänoireiden hoito: kalsiumantagonisti -vaikutus
Väinönputken kumariiniyhdisteillä on havaittu kalsiumantagonistivaikutuksia. Kalsiumantagonistit l. kalsiuminestäjät vähentävät valikoiden kalsiumin virtausta solun ulkoisesta tilasta solun sisään. Kalsiumantagonisteja hyödynnetään sydän- ja verenkiertosairauksien kuten verenpainetaudin, angina pectoriksen ja sydämen rytmihäiriöiden hoidossa. (Sankelo & Siivari 2003)
Härmälä ym. (1992b) vertasivat väinönputken juuresta 20 eri uuttoliuottimella valmistettujen uutteiden kalsiumantagonistiaktiivisuutta havaiten kloroformin olevan paras liuotin uuttamaan biologisesti aktiivisia ei-polaarisia yhdisteitä. Juurten kloroformiuutteesta määritettiin 15 kumariiniyhdistettä, joilla kaikilla havaittiin kalsiumantagonistivaikutus: tehokkain oli (engl.) archangelicin, joka oli merkitsevästi tehokkaampi kuin kaupallinen sydänoireiden (mm. verenpaine, rintakipu) hoitoon tarkoitettu verpamiili (Härmälä ym. 1992a).
Vaikutukset sokeriaineenvaihduntaan
Väinönputki oli yhdessä persiljan (Petroselinum crispum), baikalinvuohennokan (Scutellaria baicalensis) ja magnostanin (Garcinia magnostana) kanssa neljän potentiaalisimman kasviraaka-aineen joukossa etsittäessä tehokkaita, turvallisia ja kohtuullisen helposti saatavilla olevia ketoheksokinaasin (fruktokinaasin) estäjiä yhteensä 406:sta eri kasvimateriaalista (Le ym. 2016). Ketoheksokinaasi (KHK) ja erityisesti sen isoentsyymimuoto C (KHKC) on avainentsyymi fruktoosinaineenvaihdunnan haitallisten vaikutusten taustalla. KHKC:n toiminnan eston on havaittu suojaavan
eläinkokeissa runsasfruktoosisella dieetillä olleita hiiriä metaboliselta oireyhtymältä ja maksan
rasvoittumiselta. Kaikista yli neljästäsadasta kasviraaka-aineesta valmistettiin vesiliukoisia (uuttoaineena metanoli), rasvaliukoisia (uuttoaineena kloroformi) ja näiden yhdistelmä -uutteita. Väinönputken raaka-aineena olivat sen kuivatut juuret. Puhdistetuista yksittäisistä yhdisteistä väinönputken kumariineihin kuuluva (engl.) osthole oli toiseksi tehokkain estämään KHKC:n toimintaa. Jatkoanalyyseihin neljästä potentiaalisimmasta kasvilajista valmistettiin erisuhteisia vesi(50–
70 %)-etanoli(50–30 %) -uutteita. Kaikki jatkotesteissä olleet uutteet estivät KHKC:n toimintaa

93
sekä fruktoosin aiheuttamaa ATP-puutosta, ATP:n puutoksesta aiheutuvaa virtsahapon muodostumista ja triglyseridien muodostumista maksasoluissa (HepG2). Magnostani ja baikalinvuohennokka olivat kaikkein tehokkaimpia. Le ym. (2016) esittävät tarpeen lisätutkimuksiin vaikutusmekanismien selvittämiseksi sekä todentamaan kasviuutteiden teho ihmisissä.
Vaikutukset keskushermostoon: muisti, jännitysoireet ja epilepsia
Väinönputken siemenistä eristetty imperatoriini (furanokumariini) osoitti hiirillä tehtyjen kokeiden perusteella lupaavia ominaisuuksia muistihäiriöiden ja jännitysoireiden lievittämisessä (Budzynska ym. 2012). Sigurdson ja Gudbjarnason (2013) testasivat väinönputkea ja metsäkurjenpolvea (Geranium sylvaticum) sisältävän uuteseoksen sekä sen pääkomponentin imperatoriinin vaikutusta hiirten muistiin; uuteseoksen mainittiin ehkäisevän asetyylikoliiniesteraasin toimintaa.
Käsittelyt molemmilla aineilla paransivat muistia ja tulokset viittasivat imperatoriinin olevan uuteseoksen pääasiallinen vaikuttava yhdiste. Japanissa markkinoilla on väinönputkea ja ferulahappoa sisältävä dementialääke (Feru-quard), jolla Kimura ym. (2011) havaitsivat ihmisillä tehdyn
open-label –tutkimuksen peruteella dementiaoireita lievittäviä vaikutuksia. Kyseisessä lääkkeessä
väinönputken vaikutusten kerrotaan perustuvan sen asetyylikoliiniesteraasia ehkäisevään aktiivisuuteen. Senol ym. (2011) havaitsivat väinönputken siemenistä valistetun metanoliuutteen vähentävän voimakkaasti butyylikoliiniesteraasin ja heikosti asetyylikoliiniesteraasin toimintaa; vallitsevia furanokumariineja uutteessa olivat imperatoriini, isoimperatoriini, ksantotoksiini ja bergapteeni. Granica ym. (2013) kehittivät imperatoriiniin pojautuvia furanokumariineja ja testasivat
niiden vaikutuksia butyylikoliini- ja asetyylikoliiniesteraasientsyymeihin. Aktiivisimpien yhdisteiden (engl. 8-(3-methylbutoxy)-psoralen ja 8-hexoxypsoralen) todettiin vaikuttavan erityisesti butyylikoliiniesteraasiin. Kozioł & Skalicka-Woźniak (2016) käyvät läpi katsausartikkelissaan läpi imperatoriinin ja muiden kumariiniyhdisteiden mahdollisia keskushermostoon kohdistuvia vaikutusmekanismeja. Luontaisiin furanokumariineihin pohjautuvat yhdisteet voisivat Granican ym.
(2013) mukaan olla potentiaalisia lääkeaineita esimerkiksi Alzheimerin taudin ehkäisyyn.
Rottakokeissa väinönputkesta valmistettujen uutteiden on havaittu osoittavan jännitystä lievittäviä ominaisuuksia yhtä tehokkaasti kuin diatsemap-lääke (Kumar ym. 2012ab, Kumar & Bhat
2012). Testattaessa eri liuottimilla valmistettujen väinönputkiuutteiden tehokkuutta paras teho
oli vesi- ja metanoliuutteilla, petrolieetterillä ja kloroformilla teho oli keskinkertainen ja etyyliasetaatilla heikoin: uutot tehtiin kaikki kasviosat sisältävästä kuivatusta väinönputkijauheesta (Kumar
ym. 2012b). Toisessa kokeessa vertailtiin eri kasvinosista saatavien metanoliuutteiden tehoa jännityksen vähentäjinä havaiten tehokkaimmiksi juurta sekä kaikki kasviosat sisältävät uutteet (Kumar & Bhat 2012). Lehdistä ja siemenistä tehdyt uutteet olivat teholtaan keskikertaisia, varresta
valmistettu uute oli heikkotehoisin. Kumar ym. (2012a) testasivat rottakokeilla lisäksi petrolieetteriuutteen ja siitä eristettyjen yksittäisten kumariiniyhdisteiden (imperatoriini, isoimperatoriini)
tehokkuutta. Kaikki valmisteet lievittivät jännitysoireita, petrolieetteriuute kaikkein tehokkaimmin, minkä arvioitiin johtuvat sen sisältämien yhdisteiden yhteisvaikutuksesta.
Väinönputken eteerisellä öljyllä ja kumariiniyhdisteillä on havaittu kouristuksia vähentäviä vaikutuksia, joita voidaan mahdollisesti hyödyntää esimerkiksi keskushermoston häiriöiden kuten epilepsian hoidossa. Pathak ym. (2010) havaitsivat hiirikokeissa juuriöljyn lyhentävän kouristuksen
jäykistymisvaihetta ja edistävän sähköshokilla aiheutetuista kouristuksista palautumista sekä viivästyttävän nykivien kouristusten alkamista. Lisäksi juuriöljy vähensi pentyleenitetratsolilla aikaansaaduista kouristuksista johtuvaa kuolleisuutta. Vaikutusten arvioitiin perustuvan öljyn terpeeniyhdisteisiin. Łuszczki ym. (2010) testasivat neljän eri furanokumariinin kouristuksia ehkäiseviä vaikutuksia hiirillä havaiten imperatoriinin ja ksantotoksiinin ehkäisevän niitä tehokkaasti; sen
sijaan bergapteenilla ja oksipeusedaniinilla ei ollut vaikutusta. Imperatoriini oli eristetty Puolassa
kasvatetun väinöputken siemenistä (Łuszczki ym. 2010). Aiemmassa tutkimuksessa todettiin sekä
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imperatoriinin että (engl.) ostholen olevan lupaavia, teholtaan kaupalliseen valproaattiin verrattavia kouristusten ehkäisijöitä (Łuszczkin ym. 2009).

Väinönputki, kuva Seija Niemi.

Kasvaimia ehkäisevät vaikutukset
Väinönputken siemenistä valmistetun etanoliuutteen todettiin ehkäisevän annosvasteisesti ihmisen haiman kasvainsolujen lisääntymistä in vitro (Sigurdsson ym. 2004). Vaikutuksen tulkittiin johtuvan uutteen kahdesta runsaimmasta furanokumariinista (imperatoriini ja ksantototksiini), jotka
myös yksistään vähensivät voimakkaasti kasvainsolujen lisääntymistä. Furanokumariineilla on kuitenkin haitallisia vaikutuksia myös terveisiin soluihin, ks. tarkemmin Haittavaikutukset –luku.
Toisessa tutkimuksessa Sigurdsson ym. (2005) selvittivät väinöputken lehdistä valmistetun vesikeitteen (uutteen) kykyä ehkäistä hiiren rintasyöpäsolujen kasvua in vitro ja in vivo. Uute ehkäisi
lievästi kasvainsolujen lisääntymistä in vitro. Hiirien normaaliravintoon lisättynä sen todettiin vä-
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hentävän huomattavasti kasvainten kasvua in vivo. Lehtiuute sisälsi selvästi vähemmän furanokumariineja kuin siemen- tai juuriuute; lehdissä valtaosa (80 %) furanokumariineista oli ksantotoksiinia. Furanokumariinit eivät in vitro tutkimuksessa selittäneet uutteen tehoa, mutta tutkimuksen tekijöiden mukaan niillä voi mahdollisesti olla yhteisvaikutusta väinönputken lehtien muiden yhdisteiden kuten flavonoidien tai polysakkaridien kanssa.
Vaikutukset yölliseen virtsaamistarpeeseen
Islannissa väinönputken lehdistä valmistetun SagaPro -ravintolisävalmisteen markkinoidaan vähentävän yöllistä virtsaamistarvetta. Kliinisessä plasebokontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa Sigurdsson ym. (2013) testasivat valmisteen tehoa virtsaamisvaivoista kärsivillä miehillä. Koe
antoi viitteitä valmisteen tehosta, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä testiryhmien
välillä. Rajatummalla osajoukolla tehdyissä jatkoanalyyseissä valmisteen todettiin vähentävän
merkitsevästi yöllistä virtsaamistarvetta. Valmiste osoittautui turvalliseksi ja lupaavaksi jatkotutkimuksiin. Kowal ym. (2017) kritisoivat kuitenkin Sigurssonin ym. (2013) tutkimuksessa hyvin pienestä osajoukosta (12 miestä) tehtyjen tulosten johtopäätöksiä. He myös analysoivat SagaPro tablettien yhdistepitoisuuksia vesi- ja metanoliuutteista todeten tablettien sisältävän suurimmaksi
osaksi erilaisia sokereita ja vesiliukoisia yhdisteitä ja niin vähäisiä määriä mahdollisia vaikuttavia
yhdisteitä kuten flavonoideihin kuuluva isokversitriiniä, että suositetulla annostuksella valmisteella tuskin voi olla väitettyjä vaikutuksia (Kowal ym. 2017).
Vaikutukset ihoon
Lineaaristen furanokumariinien eli psoraleenien valoreaktiivisuutta hyödynnetään ihosairauksien
hoidossa. Yhdessä ultraviolettivalon kanssa psoraleeneja on käytetty muun muassa psoriasiksen
ja valkopälven hoidossa (PUVA-käsittely), koska ne lisäävät ihon pigmentoitumista. Hoidoissa eniten käytettyjä psoraleeneja ovat (engl.) 8-methoxypsoralen eli 8-MOP sekä bergapteeni. Hoidon
haittapuolena on suurempi ihosyöpien kehittymisen riski jopa vuosia hoidon päättymisen jälkeen.
Eniten tutkimusnäyttöä on 8-MOP:n haitoista. Toisaalta furanokumariinien kykyä häiritä DNA:n
jakautumista hyödynnetään syöpähoidoissa kuten ihon T-solulymfoomassa altistamalla syöpäsolut PUVA-käsittelylle kehon ulkopuolella (jolloin terveet solut eivät altistu) ja johtamalla ne sitten
takaisin kehoon. (Melough ym. 2018)
Sun ym. (2016) tutkivat in vitro väinönputken juurista valmistetun etanoliuutteen valolta suojaavia
vaikutuksia ihmisen ihon fibroblastisoluihin. Väinönputkiuutteen havaittiin vähentävän merkitsevästi UVB-säteilytetyissä ihosoluissa kollageenia hajottavien matriksin metalloproteinaasientsyymien (MMP) toimintaa. Uutteessa vallitsevana yhdisteenä oli klorogeenihappo (94.5 %), jonka arvioitiin olevan vaikutusten takana. Tutkimuksen tekijät pitävät väinönputkea lupaavana raaka-aineena ehkäisemään valon aikaasamaa ihon ikääntymistä. Tutkimuksessa ei mainittu uutteen sisältävän kumariiniyhdisteitä, mutta esimerkiksi Kaushal ym. (2011) totesivat etanoliuutteen sisältävän suhteellisen runsaasti lineaarisia furanokumariineja (bergapteenia), jotka valoreaktiivisina
yhdisteinä voivat olla hyvinkin haitallisia iholle (ks. tarkemmin Haittavaikutukset – luku).
Väinönputken juuresta valmistettu etanoliuute osoittautui in vitro- ja eläinkokeissa lupaavaksi
ihon läpäisevyyttä lisääväksi tuotteeksi, jolla mahdollisesti voitaisiin parantaa esimerkiksi lääkeaineiden imeytymistä (Kaushal ym. 2011). Kuivatusta väinöputken juuresta valmistettu etanoliuute
sisälsi 5.234 % bergapteenia. Kokeessa testattiin eri uutepitoisuuksien vaikutusta repaglinide-diabeteslääkkeen imeytymiseen rotan ihossa sekä ihmisen ihon keratinosyyttisolujen (HaCaT) rakenteisiin. Juuriuute (5 % paino/tilavuus) lisäsi repagliniden kulkeutumisen ihon läpi 7-kertaiseksi
muun muassa vaikuttamalla solujen lipideihin ja proteiineihin sekä huokoistamalla ihon rakennetta. Rottien veriplasman repaglinide-pitoisuus säilyi ihon kautta annosteltuna korkeampana ja
kauemmin kuin perinteisesti suun kautta annosteltuna. Albinokaneilla tehdyssä kokeessa minkään
testatun uutepitoisuuden ei havaittu aiheuttavan ihoärsytystä (punoitusta tai turvotusta).
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Hyönteisten torjunta
Väinönputken siemenistä valmistetuilla eteerisillä öljyillä ja uutteilla on havaittu hyönteisiä torjuvia vaikutuksia (Pavela & Vrchotová 2013). Kokeessa testattiin Tsekin tasavallassa kasvatetun väinönputken siemenistä vesihöyrytislauksella valmistetun öljyn sekä neljällä eri liuottimella (bentseeni, asetoni, metanoli, vesi) valmistettujen uutteiden akuuttia ja kroonista toksisuutta (kuolleisuus 24 h ja 5 vrk jälkeen), syönnin estoa ja kasvua hidastavia vaikutuksia krysanteemiyökkösen
(Spodoptera littoralis) toukkiin. Ainoastaan eteerisellä öljyllä oli merkitsevää akuuttista toksista
vaikutusta (lethal dose = LD50 96 µg/toukka). Kroonista toksisuutta oli eniten bentseeni-, asetonija metanoliuutteilla, joiden LD50 arvot olivat 0.32, 0.82 ja 0.52 mg/g (eteerisellä öljyllä LD50 oli 7.53
mg/g). Vesiuutteella korkeinkin testattu uutepitoisuus 15 mg/g aiheutti ainoastaan 18 % kuolleisuuden viiden vuorokauden kuluessa. Toukkien kasvua ehkäisi tehokkaimmin bentseeniuute (effective dose = ED50 2.4 µg/g), mutta myös metanoli- ja asetoniuute (ED50 3.5–4.6 µg/g) sekä eteerinen öljy (ED50 27.5 µg/g) vähensivät sitä merkitsevästi; vesiuute oli tehottomin (ED50 110.5 µg/g).
Toukkien syöntiä ehkäisivät tehokkaimmin uutteet ja näistä betseeniuutteen teho oli paras
(ED50 0.31 µg/cm) ja vesiuutteen heikoin (ED50 1.92 µg/cm): eteerisen öljyn teho oli merkitsevästi
uutteita heikompi (ED50 7.12 µg/cm). Uutteiden vaikuttavina yhdisteinä määritettiin furanokumariineja, joista imperatoriini oli vallitseva bentseeni-, asetoni- ja metanoliuutteissa (50–56 %). Vesiuutteessa puolestaan vallitisivat (engl.) methoxalen (28.3 %), bergapteeni (20.0 %) ja imperatoriini
(16.7 %), lisäksi siinä oli muista yhdisteistä suhteellisen runsaasti kahvihappoa (23.3 %), joka puuttui muilla liuottimilla valmistetuista uutteista. Eteerisessä öljyssä oli lähinnä monoterpeenihiilivetyjä, eniten beta-fellandreenia (60 %) ja sabineenia (15 %).
Haittavaikutukset
Lineaarisia furanokumariinit eli psoraleenit ovat valoaktiivisia yhdisteitä. Ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ne voivat aiheuttaa lievimmillään ihon punoitusta ja voimakkaimmillaan isojen rakkuloiden muodostumisen; ilmiö tunnetaan nimellä fytodermatiitti. Kasvin rikkoutuneista solukoista
vapautuvat psoraleenit imeytyvät nopeasti ihoon, jossa UV-säteily kiinnittää ne solujen DNA:han
ja soluliman rakenteisiin jopa viideksi päiväksi. Psoraleeni sitoo sen jälkeen herkästi UV-säteilyä
muuttaen sen lämmöksi: jo muutama minuutti keskipäivän kesäauringossa voi aiheuttaa ihossa I–
III asteen palovamman. Se paranee parissa viikossa, mutta ihoon syntyneiden pigmenttien haalistuminen voi kestää jopa kuukausia. Psoraleeneja on runsaasti sarjakukkaisissa kasveissa kuten väinönputkessa, koiranputkessa ja erityisesti jättiputkessa, joten niiden käsittelyssä on syytä olla varovainen. (Hannuksela 2009)
Raquet ja Schrenk (2014) tutkivat 14 yksittäisen kumariiniyhdisteen (valtaosin furanokumariineja)
sekä yhdeksän furanokumariiniyhdistelmän valon kanssa aiheuttamia solutoksisia, mutageenisia
ja kromosomeja vahingoittavia vaikutuksia. Yksi tutkituista kumariiniyhdistelmistä edusti väinöputken juurten furanokumariinikoostumusta. Monilla väinönputken yksittäisillä furanokumariiniyhdisteillä kuten oksipeusedaniinilla havaittiin haitallisia vaikutuksia ja yhdistelmänäytteessä niiden vaikutukset summautuivat.
Sisäisesti käytettyinä furanokumariinien on osoitettu imeytyvän tehokkaasti suolistosta verenkiertoon ja edelleen eri puolille elimistöä, myös ihoon (Melough ym. 2018). Runsaasti furanokumariineja sisältävien elintarvikkeiden käyttö voi lisätä kasvainsairauksien riskiä; selkeitä viitteitä on
saatu esimerkiksi greipin käytön ja melanooman yhteydestä (Wu ym. 2015). Tavallisia elintarvikkeita, jotka sisältävät runsaasti furanokumariineja ovat esimerkiksi sitrushedelmät (greipissä ja limessä eniten; appelsiinissa, mandariinissa ja klementiinissä niukasti), palsternakka, selleri ja erityisen runsaasti furanokumariineja todettiin tuoreessa persiljassa (Melough ym. 2017). Syödyt
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määrät harvoin kuitenkaan ylittävät furanokumariinien kokoismäärälle arvioitua LOAEL-arvoa (alhaisin havaittu haitallisia vaikutuksia aiheuttava taso) 0,14–0,33 mg painokiloa kohden, jonka ylittävä määrä voi aiheuttaa fototoksisia oireita (Søborg ym. 1996, s. 127).
Furanokumariinit estävät haitta-aineita hajottavien sytokromi P450-entsyymien toimintaa, etenkin CYP3A4 –entsyymin, joka osallistuu monien rasvaliukoisten lääkeaineiden hajotukseen, toteaa
Melough ym. (2018) furanokumariineja käsittelevässä katsausartikkelissaan. Tästä johtuen furanokumariinien nauttiminen yhdessä tällaisten lääkeaineiden kanssa voi aiheuttaa ao. lääkkeiden
pitoisuuksien huomattavan nousun veriplasmassa. Enkovaara (2003) mainitsee väinönputken yhtenä mahdollisena luonnonkasvina, joka saattaa vaikuttaa verenhyytymistä ehkäisevän sydänlääke varfariinin (kauppanimi Marevan) tehoon; lisääntynyttä vuoto- tai hyytymistaipumusta ei
kuitenkaan ole todettu.
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