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TIIVISTELMÄ 

 

Elävät organismit tuottavat valoa, heikkotehoista säteilyä, joka kuitenkin 

pystytään havaitsemaan. Tämän työn tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa 

mittauslaitteisto, jolla tämä säteily pystyttäisiin mittaamaan. Kehitettävä 

laitteisto pohjautuu olemassa olevaan valomonistinputkeen sekä fotonilaskuriin. 

Työhön sisältyy mittausohjelmiston suunnittelu ja toteutus LabView-

ympäristöön sekä mittausjärjestelmän rakentaminen koemittauksia varten. 

Työhön liittyy myös laitteiston toiminnan varmentaminen koemittauksilla. 

Koemittaukset osoittivat, että toteutetulla mittausjärjestelmällä on mahdollista 

mitata solupohjaisista näytteistä luminesenssisäteilyä ja erottaa se tausta- 

kohinasta. 

 

Avainsanat: Fotonilaskuri, valomonistinputki. 
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ABSTRACT 

 

All living organism produce light, weak light emission that can be detected. The 

purpose of this thesis is to develop and implement measuring system which can 

be used to measure that radiation. The system will be based on existing 

photomultiplier tube and photon counter. This work includes design and 

implementation of a measuring software, which is implemented in LabView 

environment and building a measuring setup for testing purposes. This thesis 

includes also few test measurements in order to show capabilities of system. 

Measurements show that the system is able to measure luminescence from cells. 

 

Key words: Photon counter, photomultiplier tube. 
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1. JOHDANTO 
 

Bioluminesenssi tarkoittaa elävien organismien tuottamaan valoa [1]. Ilmiö on 

helposti havaittavissa esimerkiksi tulikärpäsistä, mutta myös nisäkkäiden solut 

tuottavat valosäteilyä [2]. Säteily on erittäin heikkotehoista, joten se ei ole 

ihmissilmin havaittavissa. [3] Mittaamalla solujen tuottamaa luminesenssia voidaan 

määrittää solujen vuorokausirytmi. Nisäkkäiden solut siis sisältävät 

vuorokausirytmisen kellon, joka vaikuttaa nisäkkään elämään, sen väsymyksen 

tunteeseen ja ravinnon tarpeeseen. [4] 

Vuorokausirytminen kello yhdistää solun toiminnan biokemiallisen prosessin 

kanssa vuorokausittaiseen sykliin. Lähes kaikilla selkärankaisten soluilla on jatkuva 

kello, joka yhdistää sisäisen toiminnan muutoksia soluympäristön muutoksiin. [4]  

Bioluminesenssia halutaan mitata, jotta pystyttäisiin selvittämään valon vaikutusta 

muun muassa ihmisen toimintaan ja vireystilaan [5]. Vuorokausittainen vaihtelu on 

jaksollista vaihtelua, jonka jakson pituus on noin 24 tuntia monissa biologisissa ja 

fysiologisissa prosesseissa. Muun muassa uni-valverytmi noudattaa 24 tunnin sykliä. 

Ympäristö voi vaikuttaa sisäisen kellon toimintaan ja esimerkiksi matkustaminen 

useiden aikavyöhykkeiden yli voi sekoittaa sisäisen kellon toimintaa. Sisäinen kello 

pystyy sopeutumaan ulkoisen vuorokausirytmin muuttumiseen, mutta se ei tapahdu 

hetkessä. [6] Vuorokausirytmisen kellon on todettu olevan suorassa yhteydessä myös 

useisiin sairauksien aiheuttajiin, muun muassa diabetekseen, syöpään ja 

mielialahäiriöihin. [2] 

Luminesenssin mittaamiseen on käytössä tällä hetkellä pääasiassa kahden 

tyyppisiä laitteistoja. Ensimmäinen tyyppi on tässäkin työssä käytetty 

valomonistinputkeen perustuva luminesenssisignaalin mittaaminen. [7] Toinen 

tuloaan tekevä laitteistotyyppi perustuu EMCCD (Electron Multiplying Charge-

Coupled Device) -kameraan. [8] 

Luminesenssin mittaaminen valomonistinputkea detektorina käyttämällä perustuu 

yksittäisten fotonien havaitsemiseen ja laskemiseen. Tällä havainnointi menetelmällä 

pystytään havaitsemaan yksittäisen näytteen tuottama kokonaissäteily. CCD 

(Charge-Coupled Device) -kameraan pohjautuvalla laitteistolla pystytään säteilyn 

määrän lisäksi havaitsemaan säteilyn lähteet näytteestä. Kameran avulla on myös 

mahdollista suorittaa mittauksia esimerkiksi ihmisestä. [3] 
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2. MITTAUSJÄRJESTELMÄ 

2.1. Mittauslaitteisto 

Mittausjärjestelmä koostui detektorina toimineesta valomonistinputkesta, 

esivahvistimesta, fotonilaskurista sekä LabView-pohjaisesta tietokoneohjelmasta. 

Mittausta varten pienessä maljassa oleva näyte asetettiin peilin päälle, jotta suurempi 

määrä säteilyä saataisiin kohdistumaan detektorille. Maljan halkaisija oli 6mm ja 

korkeus 7,5mm. Näytteen päälle asetettiin myös lasilevy, jolla pyrittiin pienentämään 

haihtumisen vaikutusta mittaustulokseen.  

Näytteen etäisyys detektorista oli 65mm ja näytteen säteily kerättiin linssin (f = 

+50) avulla detektorille, jonka signaali vahvistettiin esivahvistimella fotonilaskuria 

varten. Näyte sekä valomonistinputki olivat mittaustilanteessa sijoitettuina mustan 

laatikon sisälle, jotta ylimääräisen valon määrä saataisiin minimoitua. Samasta syystä 

mittaukset suoritettiin pimeässä huoneessa. Fotonilaskuria ohjattiin ja sen tuottamat 

mittaustulokset tallennettiin LabView-ohjelmistolla. Mittausjärjestelmä on esitetty 

kuvassa 1.  

 

 
Kuva 1. Havainnekuva mittausjärjestelmästä. Detektorina järjestelmässä käytetiin 

valomonistinputkea. 

2.1.1. Valomonistinputki 

Valomonistin on rakennettu lasiputken sisälle, jonne on tuotettu tyhjiö. Sen sisällä on 

fotokatodi, useita dynodeja sekä anodi. Fotonin osuessa fotokatodille se irrottaa 

elektronin katodilta. Elektronin osuessa dynodille se moninkertaistuu ja 

elektronijoukko jatkaa seuraavalle dynodille. Useiden dynodien jälkeen fotonin 

aiheuttama elektroni on moninkertaistunut ja elektronijoukko voidaan anodin kautta 

ohjata elektroniikalle, jolloin se aiheuttaa jännitepulssin. Valomonistinrakenne 

tarvitsee toimiakseen suuren jännitteen, noin 1000-3000V. Tämä jännite on 
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fotokatodin ja anodin välillä, ja se on jaettu dynodeille siten, että peräkkäisten 

dynodien välinen potentiaaliero on noin 100V. [9] 

Tässä mittausjärjestelmässä valomonistinputkena käytettiin Hamatsun 

valmistamaa H9305-04-moduulia. Moduulin toiminta-alue ulottuu 185nm:stä 830 

nm:in ja näin ollen kattaa hyvin bioluminesenssin tuottaman aallonpituusalueen. 

Kuvassa 2 on esitetty valomonistinputken herkkyyskäyrä. Heikkojen luminesenssi 

signaalien mittaamiseen moduuli soveltuu hyvin sen alhaisen pimeävirran, 

tyypillisesti 0,1nA, ansiosta, jolloin kohinan määrä pimeässä saadaan minimoitua. 

[10]  

 

 

Kuva 2. Valomonistinputken herkkyyskäyrä. [10] 

2.1.2. Esivahvistin 

Valomonistinputken tuottama jännitepulssi vahvistettiin Stanford Research 

Systems:in, SR445A-esivahvistimella fotonilaskurille sopivaksi. SR445A-

esivahvistin sisältää neljä laajakaistaista (350MHz) DC-kytkettyä vahvistinyksikköä, 

joiden jokaisen vahvistus on 5V/V. Vahvistimen nousuaika on 1,3ns, se on pieni 

kohinainen ja sen DC-tarkkuus on suuri, joten se on ideaalinen mittaussovelluksiin. 

[11] 

Esivahvistus on tarpeen mittausjärjestelmässä, koska luminesenssisignaalin taso on 

hyvin matala. Vahvistuksen avulla signaalin taso saadaan nostettua fotonilaskurin 

vaatimalle tasolle. 

2.1.3. Fotonilaskuri 

Mittausjärjestelmässä käytetty fotonilaskuri, Standford Research Systems:in 

valmistama SR400, laskee fotonien lukumäärän valodetektorin tuottamien 

jännitepulssien avulla. Jokainen detektorille osunut fotoni tuottaa jännitepulssin ja 

laskurille saapuneiden pulssien lukumäärä lasketaan halutulta ajanjaksolta. 
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Fotonilaskurissa on ennen varsinaista laskuria diskriminaattori, joka suodattaa 

signaalin kohinan. Detektorilta tulevien jännitepulssien amplitudi on hyvin 

satunnaista, joten laskurissa on ennalta asetettu raja-arvo jonka ylittävät 

signaaliamplitudit lasketaan fotoneiksi.[12] 

Käytetyn laskurin mittausjakson pituus voi olla välillä 5ns-999,2ms. Se siis laskee 

yhteen mittausjakson aikana tulleet pulssit ja ilmoittaa tämän tuloksen. [13]  

2.2. Mittausohjelmisto 

Mittausohjelmisto on toteutettu LabView-ympäristöön ja sillä voidaan ohjata 

fotonilaskurin toimintaa sekä tallentaa laskurin tuottamat mittaustulokset. Ohjelman 

käyttöliittymä on esitetty kuvassa 3. Ohjelman ylimmän tason logiikkakuvaus on 

esitetty liitteessä 1. 

 

Kuva 3. Mittausohjelmiston käyttöliittymä. 

 

Mittausohjelmiston käyttöliittymä sisältää tärkeimmät mittaustapahtumaan liittyvät 

säädöt. Mittauksesta on mahdollista säätää neljää eri parametria (Start up delay, 

Sampling time, Time between samples, Sample count) sekä asettaa haluttu 

tiedostonimi sekä -polku mittaustuloksia varten. Näiden lisäksi kontrolleihin 

kuuluvat mittauksen aloitus ja lopetus -painikkeet. Käyttöliittymästä näkee myös 

reaaliaikaisena mittaustulokset esitettynä kolmella eri tavalla, mittauskerran 

keskiarvon, jokaisen mittaustulokset sekä mittauskerran summan. Näiden lisäksi 

näkyvillä ovat mittauksen kulusta kertova kuvaaja sekä LED (Ligth-Emitting Diode). 

Mahdollisten virhetilanteiden tulkitsemista varten myös virhekoodi sekä virheen 

kuvaus ovat näkyvillä loppukäyttäjälle. 

Mittausohjelmiston ylimmäntason logiikkakuvauksessa (liite 1) näkyy 

pääpiirteittäin ohjelman läpi käymät vaiheet mittauksen aikana. Ohjelman 

käynnistämisen jälkeen se odottaa käyttäjän syöttävän mittauksen parametrit ja 

käynnistävän itse mittauksen. Käyttäjän syöttäessä parametreja, kuten mittausten 
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määrää ja näytteistyksen välissä odotettavaa aikaa, ohjelmisto laskee mittaukseen 

kuluvaa kokonaisaikaa ja näyttää sen etupaneelissa.  

Kun käyttäjä käynnistää mittauksen, siirrytään ohjelmassa mittausmoodiin. 

Mittauskertojen määrä syötetään parametriksi for-silmukalle, joka suorittaa kerralla 

yhden mittauksen. Mittaustapahtuma sisältää fotonilaskurin lukemisen lisäksi 

toiminnot tuloksen kirjoittamiseksi tekstitiedostoon ja tekstitiedoston lukemiseksi 

kuvaajan piirtämistä varten. Kun koko mittaustapahtuma on suoritettu, ohjelma 

sulkee itsensä ja käyttäjä voi asettaa uuden mittauksen alkamaan. 

2.2.1. Mittaus parametrit 

Mittausta voidaan säätää neljällä eri parametrilla, jotka ovat esitettynä kuvassa 4. 

 

 

Koska mittauksen täytyi tapahtua täysin pimeässä, oli tarpeellista käyttää viivettä 

mittausten aloituksessa. Viive mahdollistaa tietokoneen näytön sammuttamisen ja 

pimeästä tilasta poistumisen ilman, että ensimmäiset mittaustulokset häiriintyvät. 

Haluttu viive asetetaan sekunneissa kohtaan ”Start up delay”. 

Kuvan 4 kohtaan ”Sampling time” asetetaan haluttu näytteenottoaika sekunneissa. 

Tämä aika ei ole täysin tarkka, koska käytetyn fotonilaskurin maksimi aika yhdelle 

mittaukselle on 0,9992 sekuntia. Eräs ohjelmiston pääasiallisista tarkoituksista onkin 

mahdollistaa pidemmät mittausajat ja hyödyntää pidemmät mittausjaksot laskemalla 

keskiarvo saaduista noin sekunnin pituisista mittauksista. Käytännön tasolla 

parametri ”Sampling time” siis kertoo kuinka monesta noin sekunnin mittausjaksosta 

ohjelmisto laskee keskiarvon yhdellä mittauskerralla. 

Seuraavana voidaan säätää parametria ”Time between samples”. Tähän syötetään 

haluttu viive kahden mittausjakson välillä. Viive syötetään minuutteina, koska 

käytetyt kokonaismittausajat ovat tunteja tai jopa vuorokausia.  

Viimeisenä suoranaisesti mittauksiin vaikuttavana muuttujana voidaan määrittää 

haluttu mittausten lukumäärä, ”Sample count”. Kun kaikki parametrit on asetettu, 

laskee ohjelmisto automaattisesti mittauksen kokonaiskeston minuutin tarkkuudella. 

Ominaisuutta voidaan käyttää myös käänteisesti: kasvattamalla mittausten 

lukumäärää voidaan asettaa haluttu mittauksen kokonaiskesto, kun muut parametrit 

on ensin asetettu halutuiksi. 

2.2.2. Kuvaajat 

Kuvan 3 käyttöliittymässä on kolme kuvaajaa, jotka esittävät reaaliajassa yksittäiset 

mittaustulokset, yhden näytteenottokerran keskiarvon sekä yhden näytteenottokerran 

Kuva 4. Käyttöliittymästä säädettävät parametrit. 
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näytteiden summan. Kuvaajien avulla on reaaliajassa mahdollisuus seurata 

mittauksen edistymistä ja huomata esimerkiksi viallinen näyte hyvissä ajoin ennen 

kuin tehdään useamman päivän kestävä mittaus. Kuvaajissa on esitetty fotonien 

määrää ajan funktiona siten, että keskiarvo- sekä yksittäisiä mittaustuloksia 

esittävässä kuvaajassa on sekuntia kohti havaitut fotonit ja viimeisessä on kuvattuna 

fotonien summa asetetulta näytteenottoajalta. Keskiarvon sekä summan kuvaajiin on 

mittaustulokset merkitty pienillä laatikoilla luettavuuden helpottamiseksi. 

2.2.3. Fotonilaskurin ohjaus  

Fotonilaskuria voidaan komentaa tietokoneella GPIB (General Purpose Interface 

Bus)-väylän kautta. LabView-ympäristössä ulkoisten laitteiden ohjaamiseen on 

olemassa valmiit kirjoitus- ja lukemiskomennot, VISA(Virtual Instrument Software 

Architecture)-komennot. Näillä komennoilla on toteutettu fotonilaskurin ohjaus sekä 

tiedon kerääminen. Kuvassa 5 on esitetty LabView-koodi, jolla laskuri alustetaan ja 

sen mittaama arvo luetaan tietokoneelle. 

 

 

Lukemalla kuvan 5 koodia vasemmalta oikealla havaitaan, että ensimmäiset neljä 

Visa W -elementtiä kirjoittavat fotonilaskuriin alustusparametreja. Ensimmäinen 

CM0-parametri valitsee laskurin mittaustavaksi 0-moodin, joka tässä tapauksessa 

tarkoittaa sekä A- että B-portin käyttämistä T-portin ollessa valmiiksi alustettu. 

Toinen parametri NP1 asettaa mittausjaksojen määrän, tässä tapauksessa yksi. 

Kolmas parametri GM0,0 alustaa portin A käytettäväksi. Seuraavassa kohdassa 

parametri cr nollaa laskurin ja cs käynnistää laskennan. While-silmukan sisällä 

parametri ss1 kirjoitetaan laskurille, jolloin se palauttaa laskurin tilatiedon 

seuraavalla lukukomennolla eli Visa R -komennolla. Laskuri asettaa tilabitin arvoksi 

1, kun laskenta on suoritettu ja tulos voidaan lukea laitteen muistista. Laskuriin 

kirjoitetaan komento QA, joka lukee viimeisimmän tuloksen portista A. Komennolla 

Visa R tämä tulos luetaan tietokoneelle. Tässä vakio 1024 ilmaisee luettujen bittien 

määrän. Lopuksi mitattu lukuarvo jaetaan luvulla 0,9992, jotta tulos saadaan 

skaalattua asteikolle fotonia / sekunti.  

Varsinaisen mittauksen jälkeen saatu mittaustulos tallennetaan tekstitiedostoon, 

jota laajennetaan jokaisella mittauskerralla. Mittaustulokset tallennetaan käytännössä 

kolmesti: jokainen sekunnin mittainen tulos tallennetaan erikseen, lisäksi 

tallennetaan keskiarvostettu sekä yhteenlaskettu tulos jokaiselle näytekerralle.      

 

 

Kuva 5. Fotonilaskurin kontrollilogiikka. 
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3. TULOKSET JA POHDINTA 

 

Bioluminesenssin mittauksen haaste on luminesenssin tuottaman säteilyn heikko 

teho. Mitatut arvot olivat luokkaa satoja fotonia sekuntia kohti. Näin heikon säteilyn 

havaitsemiseksi ympäröivän valon määrä tuli saada mahdollisimman pieneksi. Tämä 

saavuttamiseksi kokeiltiin useita erilaisia kotelointiratkaisuja, joista lopulta 

käyttökelpoisimmaksi osoittautui kaksikerroksinen kotelointi. Tämä koostui mustasta 

muovisesta laatikosta, jonka sisään mahtuivat sekä detektorina käytetty 

valomonistinputki sekä itse näyte, sekä sen päälle asetetusta pahvilaatikosta. 

Heikko säteilyteho tuotti ongelmia myös mittausjärjestelmän suunnittelussa. 

Ensimmäisissä suunnitelmissa tarkoituksena oli johtaa fotonit valokuidun avulla 

valomonistinputkelle, mutta tästä lähestymistavasta luovuttiin, koska sovitus 

näytteen ja kuidun sekä kuidun ja detektorin välillä aiheuttivat runsaita häviöitä. 

Häviöiden minimoimiseksi oli detektori tuotava suoraan näytteen yläpuolelle. 

Näytteen alle asetettiin peili ja näytteen ja detektorin välissä oli linssi, näiden avulla 

saatiin säteilyä suunnattua detektorille. 

Edellä kuvatun mittaustilanteen mukaan toimien taustakohinan taso rajoittui alle 

20 fotoniin sekunnissa. Laitteisto siis kykenee tarpeeksi pimeässä havaitsemaan 

luminesenssin yksiselitteisesti, mikäli säteilevien fotonien määrä on yli 100 fotonia 

sekunnissa. Kuvassa 6 on esitetty mittaustulokset kun näytteenä on ollut 

solupohjainen näyte (supernatant). Reagenssina käytettiin lusiferaasia. Käytetystä 

solunäytteestä ja näytteen valmistuksesta on kerrottu laajemmin viitteessä 15. 

 

 

Kuva 6. Solupohjaisen näytteen mittaustuloksia, sekä taustakohinan taso. 

Taustakohinaa on mitattu neljän tunnin ajan ja monistettu kattamaan 

koko 20 tunnin mittaus jakso. 
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Kuvassa 6 esitetyissä mittauksissa näytteestä on otettu minuutin välein kymmenen 

sekunnin mittaisia mittausjaksoja, joiden keskiarvo esittää yhtä mittapistettä kuvassa. 

Mittauksen kokonaispituus on 20 tuntia eli mittapisteitä on yhteensä 1030 kappaletta. 

Mittauksissa on käytetty 20 sekunnin alkuviivettä, jotta mittaustilasta on ehditty 

poistua ja se on saatu pimennettyä ennen ensimmäisen mittauksen tapahtumista. 

Kuvan 6 mittauksista nähdään käytetyn solupohjaisen näytteen ja reagenssiaineen 

reaktiosta syntyvä luminesenssisäteily ja sen muuttuminen ajan suhteen. Mittausten 

välisen huippuarvojen heilahtelu selittyy näytteiden välisellä vaihtelulla, mutta 

häiriöpiikkeihin joita esiintyy mittauksissa 2, 3 ja 4 ei ole löytynyt selvää syytä. 

Kuvasta 6 nähdään, että solupohjaisen näytteen tuottama luminesenssisäteily 

ylittää selvästi taustakohinan tason. Näin ollen voidaan sanoa, että mittauslaitteisto 

pystyy mittaamaan ilmiön ja siihen liittyvän vaihtelun myös pitkissä, useita 

vuorokausia kestävissä mittauksissa. 

Tehdyissä koemittauksissa ei otettu huomioon lämpötilan ja ilmankosteuden 

vaikutusta mittaustuloksiin. Laitteiston kehitystyössä ja testimittauksissa huomattiin 

kuitenkin, että näyte haihtuu ja kuivuu ajan kuluessa. Laitteiston jatkokehityksessä 

olisi hyvä ottaa huomioon elävien näytteiden vaatima lämpötila ja käyttää mittauksen 

aikana esimerkiksi lämmitettävää alustaa tai suorittaa mittaukset lämpökaapissa, 

jolloin myös ilmankosteus sekä hiilidioksidipitoisuus pystytään pitämään vakiona. 

Nykyään luminesenssin mittauksessa ollaan siirtymässä kamerapohjaisiin 

havainto-järjestelmiin, jolloin intensiteetin lisäksi pystytään määrittämään säteilyn 

lähde. [8, 16] Kamerapohjaiset havainnointimenetelmät myös helpottavat mittausten 

tekemistä elävistä eliöistä tai suoraan ihmisistä.  

EMCCD-teknologia antaa mahdollisuudet huomattavasti parempaan 

hyötysuhteeseen luminesenssimittauksissa. Valomonistinputken kvanttihyötysuhteen 

jäädessä usein noin 30 % tasolle [17] pystyvät EMCCD-kamerat jopa yli 90 % 

hyötysuhteisiin [18]. Mitattaessa heikkoja signaaleja hyötysuhteella on suuri 

merkitys mittausten onnistumiseen.  
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4. YHTEENVETO 

 

Vuorokausirytmin mittaamiseen on sovellettavissa pääasiassa kahta erilaista 

mittaustapaa. Mittauksessa detektorina voidaan käyttää joko valomonistinputkea tai 

kameraa. Tulevaisuuden sovelluksissa kamera tulee todennäköisesti olemaan 

ensisijainen valinta paremman hyötysuhteen ja säteilylähteen 

paikannusmahdollisuuden vuoksi.  

Vuorokausirytmin ja solujen luminesenssin tuoton tiedetään vaikuttavan ihmisen 

vireystilaan sekä useisiin sairauksiin, muun muassa diabetekseen ja sen vuoksi 

tutkimus tulee olemaan pinnalla myös tulevaisuudessa.  

Tässä työssä kehitetty mittausjärjestelmä pystyy mittaamaan solupohjaisten 

näytteiden tuottaman luminesenssin intensiteetin. Mittaustulokset pysyvät 

luotettavina myös pidemmissä, useita tunteja kestävissä mittauksissa. Pitkissä 

mittauksissa on huomioitava solujen biologia ja pyrittävä pitämään solut oikeassa 

toiminta ympäristössä lämpötilan, ilmankosteuden sekä hiilidioksidipitoisuuden 

suhteen. 
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6. LIITTEET 

 

Liite 1. Mittausohjelmiston korkeimman tason logiikkakuvaus. 

 


