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Luminesenssin hyödyntäminen tuoteväärennösten 

ehkäisyssä ja lääketieteellisessä diagnostiikassa 
 

Väitöskirjan nimi Luminescent markers and labels in authentication and novel bioaffinity assays 

Väitöskirjan sisältö Pienlaitteilla tehtävä vierianalytiikka / hajautettu analytiikka ja menetelmät, joilla 
voidaan varmentaa tuotteiden aitous, ovat tulleet kaiken aikaa yhä tärkeämmiksi 
myös tavallisille kuluttajille. Luminoivien eli valoa tuottavien leima- ja merkkiaineiden 
määrittäminen yksinkertaisten laitteistojen avulla mahdollistaa menetelmien 
aikaisempaa laajemman käytännön soveltamisen. Ympäristöystävällisten 
valmistusmateriaalien kuten selluloosan käyttö taas edistää osaltaan kestävän 
kehityksen toteutumista tällä alueella. 
  
Väitöskirjatyössä tutkittiin erilaisten luminoivien merkkiaineiden hyödyntämistä 
aitouden varmentamisessa. Koko aitouden tarkistamisketju, merkinnän 
valovirityksestä tuotteen tunnistamiseen, toteutettiin myös älypuhelinsovelluksella. 
Laajaa valikoimaa yhä turvallisempia luminesenssiin perustuvia merkintöjä voidaan 
hyödyntää tulevaisuudessa älypuhelinten kameratekniikan ja laskentatehon 
kehittyessä.  
  
Väitöskirjatyössä tutkittiin myös selluloosapohjaisista komposiittimateriaaleista 
valmistettujen elektrodien soveltuvuutta C-reaktiivisen proteiinin määritykseen eli 
elimistön tulehdustilan havaitsemiseen. Silkkipainotekniikalla massatuotetuilla 
elektrodeilla pystyttiin mittaamaan hyvin mataliakin analyytin pitoisuuksia 
luotettavasti, mikä on tärkeää sairauksien varhaisen toteamisen kannalta. 
Elektrodien hyvien ominaisuuksien ansiosta määrityksissä voitiin hyödyntää 
aikaisempaa edullisempaa leima-ainetta, mikä on lupaava ominaisuus edullisia 
hajautetun analytiikan sovelluksia ajatellen. 
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Printed dissertation will be on public display at the main lobby of CHEM school (Kemistintie 1, Espoo, PL 
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Press release Defence on 8 May 2020 

 

Utilization of luminescence in anti-counterfeiting 
and medical diagnostics 
 

 

Title of the doctoral thesis Luminescent markers and labels in authentication and novel bioaffinity assays 

Content of the doctoral 

thesis 

Point-of-care testing (POCT) systems and methods for verifying authenticity of 
products are becoming increasingly important. Methods based on utilization of 
luminescent compounds, compatible with simple instrumentation such as 
smartphones, can be used by authorities and also by consumers. The use of 
environmentally friendly materials such as cellulose is following the guidelines of our 
society striving at sustainable development. 

The use of different luminescent markers in authentication are investigated and the 
entire authentication chain, from the detection of the marking to the identification of 
the product implemented with a smartphone application are demonstrated in this 
thesis. A wide range of more and more secure markings can be utilized in the future 
as smartphone camera technology and computing power of these devices are 
evolving. 

The applicability of electrodes made from cellulose-based composite materials to 
determine C-reactive protein, i.e. detecting inflammation, were also studied in this 
thesis work. Electrodes mass-produced by screen printing technology allowed 
reliable measurement of very low concentrations of analyte, which is important for 
the early detection of diseases. Due to the properties of the electrodes, the assays 
could utilize less expensive label luminophores than before, which is a promising 
feature for low-cost POCT applications. 
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