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1. JOHDANTO 

Tutkielmani aiheena on suoliston mikrobiomi. Selvitän mikrobiomin asujaimistoa, 

sen vaikutuksia ja toimintaa elimistössä. Lisäksi tarkastelen isännän ja 

mikrobiomin, sekä mikrobien, välisiä monimutkaisia suhteita. Suurin osa tiedoista 

on yleistä, mikrobikohtaista tietoa, joka pitää paikkansa ainakin ihmisellä, 

useimmiten kaikilla nisäkkäillä. Muut lajit mainitsen erikseen.  

Mikrobiomi koostuu bakteereista, arkeista, sienistä, viruksista ja 

alkueliöistä, jotka elävät isännässä. Suurin osa mikrobiomista koostuu 

bakteereista. Näitä asustaa lähes kaikissa osissa isäntää, kuten iholla ja 

limakalvoilla. Runsaimmin mikrobeja on suolistossa ja tässä tarkoitan 

mikrobiomilla juuri suoliston mikrobiomia. Mikrobiomi on kehittynyt 

mutualistisesti suhteessa isäntään, ja ilman toimivaa mikrobiomia isännälle 

aiheutuu monia ongelmia. Ihminen tarvitsee mikrobiomia muun muassa 

hajottamaan kasviperäistä ravintoa ja tuottamaan K-vitamiinia. Myöskään monet 

meissä elävät bakteerimme eivät kykene elämään ilman meitä, elimistön 

ulkopuolella. Tästä syystä mikrobiomia on hankala tutkia, koska kaikkia lajeja ei 

pystytä kasvattamaan maljoilla. Monet lajit tunnetaan vain pääjaksotasolla. 

Myöskään kaikista sukulaisuussuhteista ei olla varmoja. Monien lajien sekvenssit 

on jo määritetty, mutta ei kaikkia. Sekvenssin tunteminen ei kuitenkaan 

välttämättä kerro mikrobin tavoista, kuten siitä, mitä se käyttää ravintonaan tai 

onko se patogeeni. Tutkimusmenetelmät, joilla pystytään mikrobiomia tutkimaan 

ovat verrattain uusia, ja tästä johtuen tietoa ei vielä ole runsaasti. Menetelmät 

kuitenkin kehittyvät koko ajan ja mikrobiomia voidaan tutkia yhä tarkemmin ja 

monipuolisemmin. Mikrobiomi on myös todella monimutkainen ekosysteemi, ja 

tutkimuksissa käytetään yleensä vain yhtä tai muutamaa lajia, mikä ei anna 

todellista kuvaa mikrobiomin toiminnasta. Tutkimusta on tehty yksittäisillä tai 

muutamilla mikrobilajeilla maljoilla kasvattamalla sekä hiirillä, joilta on poistettu 
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mikrobiomi joko kokonaan tai osittain.  Varsinaista mikrobiomia on tutkittu 

ulostenäytteistä sekä muutamissa tutkimuksissa myös muista näytteistä, 

esimerkiksi lapsivedestä tai suolistosta otetuista näytepaloista. Tutkittavia lajeja 

ovat lähinnä hiiret ja rotat, ulostenäytteitä on myös muilta selkärankaisilta. 

Ihmisellä mikrobiomia on tutkittu erityisesti sairauksien yhteydessä. Myös uusia 

hoitomuotoja, kuten ulostesiirteitä, on aloitettu tutkimaan. 

Nykyään tiedetään jo, että mikrobiomi vaikuttaa hyvin moneen asiaan isännässä, 

ja edelleen hypotesoidaan sen vaikuttavan vielä useampiin ja isompiin asioihin, 

kuten jopa isännän käyttäytymiseen. 
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2. RUOANSULATUS JA SUOLISTON TOIMINTA 

Ruoansulatuselimistö huolehtii kehon ravinnonsaannista. Siihen kuuluvat suu, 

nielu, ruokatorvi, mahalaukku ja suolisto. Lisäksi ruoansulatuselimistöön kuuluu 

apuelimiä, joita ovat hampaat, kieli, sylkirauhaset, haima, maksa ja sappirakko. 

Lihaksisto on myös osallisena ruoansulatuskanavan toiminnassa mahdollistaen 

ruokasulan liikkumisen ja sekoittumisen kanavassa. Ruoansulatuskanavassa on 

seitsemän sulkijalihasta, jotka erottavat kanavan osia toisistaan ja estävät 

ruokasulan kulkeutumisen väärään suuntaan. Suurin osa ruoansulatuskanavaan 

liittyvistä lihaksista ovat autonomisia, mutta esimerkiksi peräaukon sulkijalihas on 

tahdonalainen. Ruoansulatuskanavan osaset huolehtivat ravinnon pilkkomisesta 

mekaanisesti ja kemiallisesti, jotta ruoka pystytään imeyttämään suolistossa. 

Suoliston tehtävä on edelleen pilkkoa ravintoa pienemmiksi hiukkasiksi ja 

imeyttää ne verenkiertoon tai imusuonistoon elimistön käytettäväksi. Suolisto 

koostuu ohutsuolesta, paksusuolesta ja peräsuolesta. Suoliston seinämän 

rakenne on melko samanlainen kaikissa kolmessa osassa. (Leppäluoto et al., 

2007.) Kuvassa 1. esitetään ohutsuolen poikkileikkaus. Sisimpänä on limakalvoa ja 

ohut lihaskerros, ja sen ulkopuolella sidekudoskerros, joka sisältää verisuonia ja 

hermoja. Uloimpana on kaksinkertainen lihaskerros. Suolen pinta-alaa laajentavat 

rengaspoimut, villukset eli nukkalisäkkeet (katso kuva 1.) ja epiteelisolujen 

mikrovillukset.  
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Kuva 1. Ohutsuolen poikkileikkaus. Ohutsuolen pinta-alaa lisäävät 

rengaspoimut ja nukkalisäkkeet. Histologian opetusnäytteet, 

Ekologian ja genetiikan yksikkö, Oulun yliopisto. 

Ohutsuolen limakalvossa on monenlaisia soluja. Absorboivat solut keräävät 

pilkkoutuneet ravintoaineet, pikarisolut tuottavat limaa, joka suojaa limakalvoa, ja 

osa soluista tuottaa ruoansulatusentsyymejä tai hormoneja.  

 Paksusuolesta puuttuu suolinukka ja sen tehtävänä on absorboida 

vettä sekä suoloja ja muita tärkeitä aineita takaisin verenkiertoon. Suolistossa on 

runsaasti mikrobeja, jotka pilkkovat ruoka-aineita, joita elimistö itse ei pysty 

pilkkomaan. Mikrobit myös tuottavat vitamiineja. Ruokasulan liikkumisen hitaus 

mahdollistaa bakteerien kasvun, ja bakteerit runsastuvatkin mitä pidemmälle 

ihmisen ruoansulatuskanavassa mennään.  

 Joillakin eläimillä, kuten märehtijöillä mikrobiomi on runsain pötsissä, 

eli ensimmäisessä mahan osassa. Mikrobiomi tuottaa sellulaasi-entsyymiä, joka 

pilkkoo selluloosan lyhytketjuisiksi rasvahapoiksi. Nämä rasvahapot imeytyvät 
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edempänä suolistossa. Koska mikrobiomi on ennen ohutsuolta, osa mikrobeista 

kulkeutuu suoleen ja eläin pilkkoo ne omaan käyttöönsä. Näin nämä herbivorit 

saavat myös aminohappoja. Pötsin mikrobiomi tuottaa myös muita tarpeellisia 

aineita enemmän kuin suolen mikrobiomi. Esimerkiksi lampailla ja naudoilla 

mikrobiomi tuottaa kaiken niiden tarvitseman B-vitamiinin. (Hill et al., 2012.)  

 

3. MIKROBIOMI 

Mikrobit ovat dominoiva elämänmuoto maassa. Ne voivat kokoontua 

monimutkaisiksi eliöyhteisöiksi, jotka ovat mukana monissa globaaleissa 

biogeokemiallisissa muunnosprosesseissa. Triljoonat mikrobit, joista käytetään 

nimitystä mikrobiomi, ovat kolonisoineet muun muassa ihon ja limakalvojen 

pinnan ihmisillä ja muilla eläimillä. (Clavel et al., 2016.) Mikrobiomi sisältää 150 

kertaa enemmän uniikkeja geenejä kuin ihmisen genomi (Ghaisas et al., 2016). 

Mikrobisoluja on suolistossa jopa kymmenkertaisesti nisäkkään soluihin 

verrattuna (Hill et al., 2012) ja suoliston mikrobitiheyden onkin mitattu olevan 

suurin missään mikrobien elinympäristössä. Mikrobien monipuolisuus taas on 

pienempi suolistossa kuin vaikkapa maaperässä. Tätä voi selittää se, että 

nisäkkään suolisto on ollut elinympäristö verrattain vähän aikaa. Suolisto myös 

tarjoaa vähemmän kemiallisia ekolokeroita kuin maaperä. (Ley et al., 2006.) 

Suoliston mikrobiomi painaa noin kaksi kiloa ja se uudistuu kolmen päivän välein 

(Mazidi et al., 2016). Bakteerit ja arkit lisääntyvät jakautumalla. Ne voivat erikoistua 

geneettisesti useilla mekanismeilla, mutaatioiden kautta tai vaihtamalla 

perintöainesta keskenään esimerkiksi konjugaatiolla. Ne voivat myös ottaa 

sisäänsä solun ulkopuolista vapaata DNA:ta. (Ley et al., 2006.)  

Mikrobiomi vaihtelee yksilöittäin, jokaisella on uniikki 

mikrobiomiprofiili. Lapsella mikrobiomi on epävakaa ja tasoittuu aikuisen 

mikrobiomiksi viimeistään viiden vuoden iässä, sen jälkeen, kun lapsi on opetellut 
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syömään kiinteää ruokaa. (Kennedy et al., 2016.) Ensimmäinen mikrobiomi 

koostuu bakteereista, jotka pystyvät sulattamaan laktoosia joko rintamaidosta tai 

korvikkeesta (Ghaisas et al., 2016). Lapsilla Bifidobacteria on mikrobiomin 

dominantti joka puolella maailmaa (Evans et al., 2017). Kiinteän ruoan syömisen 

opettelun aikana mikrobiomin koostumus vaihtuu niin, että dominoiviksi siirtyvät 

bakteerit, jotka hajottavat hiilihydraatteja, proteiineja ja rasvaa, sekä kykenevät 

vitamiinisynteesiin (Ghaisas et al., 2016). Saavuttaakseen nopeammin ominaisen 

mikrobiomin, jotkin eläimet, kuten hevoset ja jotkin liskot, syövät nuorena 

aikuisten ulosteita. Mikrobiomi pysyy suhteellisen tasaisena muodostuttuaan. (Hill 

et al., 2012.) Yksilön vanhetessa mikrobiomin koostumus muuttuu siten, että 

Bacteroides ja Clostridium -ryhmät lisääntyvät (Kennedy et al., 2017).  

Mikrobiyhteisöt sisältävät useita mikro-organismeja; bakteereja, 

arkkeja, sieniä ja alkueliöitä sekä viruksia. Bakteerit ovat dominoivia jäseniä näissä 

ekosysteemeissä (Clavel et al., 2016), viruksia, arkkeja ja mikrobisia eukaryootteja 

on vähemmän kuin 10 %. Kaikki lajit ovat heterotrofeja, eli ne saavat ravintonsa 

toisista organismeista. (Hill et al., 2012.) Terveen aikuisen ihmisen mikrobiomi 

koostuu suurimmalta osalta Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria ja 

Verrucomicrobia -pääjaksoista (Kennedy et al., 2016). Yli 90 % suoliston 

bakteereista kuuluu vain kahteen pääjaksoon, Firmicutes ja Bacteroidetes. Näiden 

pääjaksojen sisällä mikrobiomin koostumus on vahvasti yksilöpainotteinen. 

Funktionaaliset profiilit ovat kuitenkin samankaltaisia terveillä yksilöillä. 

(Dobrijevic et al., 2016.) Ihmisten ja rottaeläinten välilläkin on suuria 

samankaltaisuuksia pääjaksotasolla. Edelleen tiedetään vain vähän piirteistä, jotka 

erottavat ihmisen ja hiiren mikrobiomin. (Clavel et al., 2016.) 

Bakteerien populaatiot voivat heilahdella kaoottisesti, mutta arkkien 

populaatiot pysyvät tasaisena, joten arkeilla saattaa olla rooli myös mikrobiomin 

tasapainon ylläpitämisessä. Mikrobiomi periytyy jonkin verran äidiltä jälkeläisille 
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ja on muodostuttuaan tasainen, joten perheenjäsenillä on samankaltaisempi 

mikrobiomi kuin toisilleen vierailla yksilöillä, eli eri DNA:n omaavilla sekä eri 

ympäristössä kasvaneilla. Tutkimusten mukaan puolisoilla on erilainen 

mikrobiomi kuin sukua olevilla perheenjäsenillä. Geneettiset tekijät eivät vaikuta 

mikrobiomiin huomattavasti, koska monotsygoottisilla kaksosilla on 

samankaltainen mikrobiomi kuin muilla sisaruksillakin. (Ley et al., 2006.) 

 Osa mikrobeista toimii enemmän kommensalisesti ja osa taas 

mutualistisesti. Joskus suolistoon pääsee myös patogeenejä. (Portune et al., 2016.) 

Suoliston pysyvät asukkaat ovat kuitenkin yleisesti mutualisteja isännän kanssa 

(Ley et al., 2006). Mutualistiset suhteen isäntälajin ja sen suolistomikrobien välillä 

ovat tulos pitkäaikaisesta koevoluutiosta, jota ovat ohjanneet bakteeriset, 

isännästä johtuvat sekä ympäristötekijät. Mikrobit ovat jatkuvassa yhteydessä 

isännän immuunijärjestelmän ja metabolian kanssa. Mikrobiomin osakkaat 

pystyvät adaptoimaan substraattien käyttöään vasteena toisiinsa ja osallistumaan 

ristisyöntiin (cross-feeding), mitkä ovat olennaisia periaatteita myös 

monimutkaisissa ekosysteemeissä toimiessa. (Clavel et al., 2016.) Escherichia coli 

(E. coli) on kaikista runsain fakultatiivinen anaerobinen asukas ihmisen suolistossa 

(Clavel et al., 2016). E. colin populaatioiden on osoitettu erikoistuvan erilaisiin 

ekolokeroihin siirrettäessä mikroobittoman hiiren suolistoon (Ley et al., 2006). 

Myös Bacteroides thetaiotaomicron (B. theta) adaptoituu Eubacterium rectalen tai 

probioottisten lajikkeiden Bifidobacterium longumin ja Lactobacillus casein 

läsnäoloon monipuolistamalla hiilihydraattien käyttöään (Clavel et al., 2016). Näin 

mikrobit välttävät kilpailua. Ne voivat myös toimia yhteistyössä, tai isäntä voi 

rajoittaa niiden kasvua. Mikrobit muodostavat kemiallisia ravintoverkkoja, jolloin 

yhden mikrobin tuotteesta tulee substraatti toiselle ja sen tuotteesta on hyötyä 

taas ensimmäiselle mikrobille. Mikrobien ravintoverkoilla on mahdollisuus olla 

monimuotoisia ja muokkautuvia. Jäsenten määrä on merkittävä tekijä isännän 

elimistön hyvinvoinnin kannalta. (Ley et al., 2006.)  
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3.1. Isännän ja ympäristön vaikutus mikrobiomiin 

Mikrobiomiin vaikuttavat syntymätapa, altistuminen eläimille (Bhattarai et al., 

2017), antibioottihoidot, ruokavalio, stressi, infektiot ja isännän genetiikka 

(Kennedy et al., 2016). Ihmisellä merkittävin mikrobiomin syntyyn vaikuttava tekijä 

on se, syntyykö alateitse vai sektiolla. Alateitse syntyvään lapseen tarttuu äidin 

mikrobeja synnytyskanavasta ja ulosteista. (Kennedy et al., 2017.) Näitä 

bakteerilajeja ovat Bifidobacteria, Lactobacilli, Bacteroides, Proteobacteria ja 

Actinobacteria (Ghaisas et al., 2016). Sektiolla syntyneet taas kolonisoituvat ihon 

ja sairaalaympäristön bakteereilla (Rodríguez et al., 2015), joita ovat Escherichia 

coli ja Clostridia-ryhmä, erityisesti C. difficile (Ghaisas et al., 2016). Toinen 

mikrobiomin syntyyn vaikuttava tekijä on se, syökö rintamaitoa vai korviketta. 

Korviketta syöneillä lapsilla on enemmän tulehduksia aiheuttavaa 

Gammaproteobacteria-ryhmää mikrobiomissa. (Bhattarai et al., 2017.) Antibiootit 

voivat vaikuttaa mikrobiomin rakenteeseen, toimintaan ja lopulta evoluutioon 

(Sylvia et al., 2017).  

Bakteerien monimuotoisuus on suurempi herbivoreilla kuin 

karnivoreilla ja omnivoreilla (Ley et al., 2006). Ruokavalio on suurin vaikuttaja 

mikrobiomiin myös lajitasolla (Sandhu et al., 2017). Kroonisen stressin on todettu 

jyrsijöillä merkittävästi vaikuttavan mikrobiomin koostumukseen. Mekanismeja 

ovat tulehdusta aiheuttavien sytokiinien lisääminen, suolistoseinämän häirintä ja 

HPA-akselin aktiivisuuden lisääminen. Ihmisillä kroonisesta, stressaavasta 

elämästä johtuvan masennuksen on todettu liittyvän Enterobacteriaceae-

bakteerien yliesiintyvyyteen, kun taas psykologisen stressin liittyvän Lactobacillien 

vähenemiseen ja E. colin ja Pseudomonas-ryhmän lisääntymiseen. Stressiin 

liittyvät muutokset mikrobiomissa voivat periytyä jälkeläisille. (Bhattarai et al., 

2017.)  



10 
 

Immuunijärjestelmä on tärkeä modulaattori suoliston 

mikrobiekologiassa. Isännän immuunijärjestelmä voi muokata mikrobiomia ja 

tietyt bakteerit voivat muokata immuunijärjestelmää, tuloksena monimutkainen 

vuorovaikutteinen tasapainotila. Antimikrobiset peptidit muodostavat tärkeän 

aseen luontaiselle immuunipuolustukselle ja ovat aktiivisesti mukana 

muokkaamassa suoliston mikrobiasujaimistoa. IgA (Immunoglobuliini A), 

molekyyli, joka toimii adaptiivisissa immuunivasteissa, tuotetaan vasteena 

bakteerien kolonisaatioon ja se aktiivisesti muokkaa mikrobiomia. Monet isäntä- 

ja bakteeritekijät, jotka vaikuttavat näihin vuorovaikutuksiin ovat spesifisiä 

isäntälajilleen. Puolustuksen puuttuminen vaikuttaa mikrobiomin koostumukseen 

ja aiheuttaa pathobionttien ylikasvua. Pathobiontit ovat organismeja, jotka 

yleensä elävät symbiontteina, mutta voivat myös aiheuttaa tauteja. (Clavel et al., 

2016.) 

Mukus, eli suoliston epiteeli, on toinen tärkeä isännän komponentti, 

joka toimii substraattina suolistobakteereille ja voi siten muokata mikrobien 

ekosysteemin rakennetta. Suoliston pikarisolut erittävät suuria määriä mukiineja 

(mucins), jotka ovat proteiineja, joilla on korkea molekyylipaino, ja jotka leviävät 

koko suoliston pinnalle ja täten muodostavat esteen vatsaontelon mikrobeille. 

Mukiinit myös tarjoavat ekolokeroita ja suosivat sellaisten bakteerien 

kolonisaatiota, jotka pystyvät hajottamaan glykoproteiineja. Muutokset 

mukuksen rakenteessa muuttavat suolistobakteerien populaatioita ja toisin päin. 

(Clavel et al., 2016.) Kun polysakkaridien saatavuus ravinnosta vähenee, organismi 

syö polysakkarideja isännän mukuksesta (Ley et al., 2006).  

 Se, onko mikro-organismi kykenevä kasvamaan annetussa 

ympäristössä, riippuu suuresti fysikaalisista ja kemiallisista olosuhteista, joita ovat 

esimerkiksi pH, lämpötila, hapetus-pelkistyspotentiaali ja happipitoisuus, sekä 

substraattien saatavuudesta (Clavel et al., 2016). Jotta mikrobit pystyvät elämään 
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suolistossa, ne tarvitsevat tiettyjä ominaisuuksia. Niiden on tuotettava spesifisiä 

entsyymejä hajottamaan saatavilla olevia ravinteita ja ne tarvitsevat 

molekulaarisesti sopivan pintarakenteen, jotta ne voivat kiinnittyä suolistoon. 

Mikrobien täytyy myös välttää bakteriofagit, jottei niitä hävitetä. Lisäksi niiltä 

vaaditaan nopeaa kasvua ja kykyä mutatoitua, jotta ne adaptoituvat 

ympäristöönsä. Mikrobien tarvitsee myös sietää hetkellisiä epäsopivia oloja, jotta 

ne voivat vaihtaa isäntää. (Ley et al., 2006.) Esimerkiksi Clostridia-bakteeri ei selviä 

hapellisissa elinympäristöissä, mutta sen itiö selviää, joten se pystyy vaihtamaan 

isäntää itiöiden avulla. Tätä tukee se, että bakteeri runsastuu vasta neljän 

kuukauden ikäisillä lapsilla, eikä siirry jo synnytyksessä. (Evans et al., 2017.)  

 Mikrobinäyte ihmisen, kalan, ja hyönteisen suolistosta ja jopa 

ympäristöstä on kykenevä asuttamaan hiiren suoliston. Kolonisaation fenotyyppi 

on suoraan verrannollinen tiettyihin bakteerien signaaliekspressioihin, jotka 

liittyvät solujen kiinnittymiseen. Esimerkiksi eräs bakteeri ei pystynyt tarttumaan 

ihmisen suolistoon, mutta pystyi kolonisoimaan lehmän ruoansulatuskanavan. 

Siihen, että bakteerilajike on paremmin sopeutunut tiettyyn isäntälajiin voi olla 

useita syitä. Mikrobien kyky optimaalisesti adaptoitua vallitseviin elinolosuhteisiin 

suolistossa tai osissa sitä on selvästi hyvin tärkeä. Isännän tekijät, mukaan lukien 

sappineste, musiini, antimikrobiset peptidit ja IgA voivat myös vaikuttaa 

kolonisaatioprosessiin ja mikrobiomin arkkitehtuuriin. Monimutkaiset 

vuorovaikutukset sappinesteen ja mikrobiomin kanssa ovat tyypillinen esimerkki 

sappinesteen antimikrobisista ominaisuuksista ja niiden muutoksesta 

dekonjugaation, dehydroksilaation ja dehydrogenaation reaktioiden kautta, joita 

tietyt bakteerilajit katalysoivat. (Clavel et al., 2016.)  
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4. MIKROBIOMIN TOIMINTA JA VAIKUTUKSET  

Mikrobiomilla on suuri vaikutus isännän fysiologiaan ja toimintaan käytännössä 

kaikissa elimistöissä (Stilling et al., 2016). Mikrobiomi ylläpitää normaalia suoliston 

fysiologiaa (Bhattarai et al., 2017), hajottaa sulamattomia ruokaosasia, tuottaa 

bioaktiivisia metaboliitteja, vaikuttaa immuunijärjestelmän kypsymiseen, aivojen 

kehittymiseen ja suojaa haitallisten patogeenien kolonisaatiolta. Mikrobiomi 

estää patogeenejä sairastuttamasta isäntää, koska se vie elintilaa, eivätkä 

patogeenit pysty rakentamaan tarvittavaa populaatiota. Mukus on tärkeässä 

roolissa ylläpitäen suoliston homeostaasia tukemalla yhteyksiä kommensalisiin 

bakteereihin ja torjumalla patogeenejä sekä tehostamalla immuunisäätelyä. (Ley 

et al., 2006.) Jotkin patogeenit kuitenkin pystyvät luomaan itselleen oman 

elinympäristön paikkaan, jossa ei ole normaalia mikrobiomia, mutta tällainen 

populaatio ei ole kykeneväinen pitkäaikaiseen kolonisaatioon (Clavel et al., 2016). 

Energian määrä, jonka isäntä saa ruoasta, on suuresti riippuvainen mikrobiomista 

(Ley et al., 2006). Vähän tiedetään mikrobiomin roolista normaalissa fysiologiassa 

monilla eläimillä (Hill et al., 2012). Epänormaali mikrobiomirakenne ja toiminta, 

terminä dysbiosis, on yhdistetty moniin sairauksiin, mukaan lukien krooninen 

suoliston tulehdus, syöpä, metaboliset ja psykiatriset oireyhtymät. Tutkimuksissa 

on huomattu ero sairaiden ja terveiden kohorttien mikrobiomissa. (Clavel et al., 

2016.) Bakteerien esiintyvyys suolistossa varhaisessa iässä vaikuttaa normaaliin 

immuunijärjestelmän kehitykseen ja kypsymiseen. Elämän aikana mikrobiomi 

säätelee luontaisia ja adaptiivisia immuunivasteita. (Kennedy et al., 2016.) 

 

4.1. Mikrobiomin vaikutukset keskushermostossa 

Suoliston mikrobiomi vaikuttaa keskushermostoon ja sitä kautta aivojen 

toimintaan esimerkiksi psyykkisissä sairauksissa. Mikrobiomi vaikuttaa 

keskushermostoon muokkaamalla signaalireittejä aivo-suolisto-akselilla.  Myös 
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symbioottiset ja kommensaliset bakteerit voivat vaikuttaa keskushermostoomme, 

eivät vain patogeeniset bakteerit. (Kennedy et al., 2016.) 

Aivo-suolisto-akseli on kaksisuuntainen kommunikaatioverkko 

keskushermoston, ääreishermoston, autonomisen hermoston ja suoliston 

mikrobiomin välillä. Kaksisuuntainen kommunikointi neuraalisten, 

hormonaalisten ja immuunisten polkujen välillä mahdollistaa aivojen 

vaikuttamisen eritys-, tunto- ja liiketoimintoihin ruoansulatuselimistössä. 

Vastaavasti signaalit sisäelimistä vaikuttavat keskushermoston aktiivisuuteen. 

Mikrobiomi vaikuttaa voimakkaasti aivo-suolisto-akselin toimintaan. Tämä on 

huomattu erityisesti toiminnallisten ruoansulatuselimistön sairauksien 

yhteydessä. (Kennedy et al., 2016.) Venäjänkääpiöhamstereilla tehdyssä 

tutkimuksessa huomattiin merkittävä ero antibioottihoidon vaikutuksista eri 

sukupuolilla. Naaraat reagoivat vahvemmin jo yhteen antibioottihoitoon ja 

vaikutukset säilyivät pidempään. Tutkimuksen perusteella ehdotetaan, että tietty 

käyttäytyminen voi olla yhteydessä tiettyjen bakteerien runsauteen suolistossa. 

Myös ihmisillä eräät psyykkiset sairaudet ovat yleisimpiä naisilla, mikä viittaisi 

siihen, että sukupuoli vaikuttaa aivo-suolisto-akselin säätelyyn. (Sylvia et al., 

2017.)  

Mikroglian, eli kudoksen keskushermostossa, jossa on makrofageja, 

kypsyminen ja toiminta ovat mikrobiomin hallinnassa. Täten mikrobiomi vaikuttaa 

aivojen toimintaan myös olemalla vuorovaikutuksessa keskushermoston 

immuuniaktiivisuuteen. Immuuniaktiivisuuden seurauksena makrofageista 

vapautuu tulehdusta aiheuttavia sytokiineja (proinflammatory cytokines), jotka 

voivat vaikuttaa keskushermostoon joko vagus-hermon tai muiden mekanismien 

kautta. Vagus-hermo on tärkein hermo parasympaattisen toiminnan 

välittämisessä autonomisessa hermostossa. Vagus-hermo välittää tietoa 

ruoansulatuselimistöstä suoraan aivoille. Vagus-hermo on tärkeä välittäjä 
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mikrobiomin vaikutuksista aivojen toimintaan ja käytökseen, mutta ei kuitenkaan 

ainoa, eikä sen mekanismeja vielä täysin tunneta. Eräs toinen mekanismi on HPA-

akseli (the hypotalamic-pituitary-adrenal), jolloin sytokiniinit vaikuttavat suoraan 

HPA-akselin kautta aivolisäkkeeseen tai hypotalamukseen. (Kennedy et al., 2016.)  

  Neuroendokriininen järjestelmä tarkoittaa sitä, kun hypotalamus 

vaikuttaa fysiologisiin toimintoihin kuten syömisen ja juomisen säätelyyn tai 

verenpaineeseen. HPA-akselin kautta hypotalamus ohjaa fysiologisia toimintoja, 

ja koska HPA-akseli on mikrobiomin hallinnassa, on myös neuroendokriininen 

järjestelmä. Mikrobiomi kehityksen aikana on tärkeää normaalille HPA-akselin 

toiminnalle myöhemmin elämässä. On olemassa kriittisiä aikajaksoja, jolloin 

tiettyjen mikrobien täytyy esiintyä suolistossa, jotta kehittyy normaali 

stressireaktio. HPA-akselin toimintahäiriö on luultavasti pääsyy joihinkin 

psykiatrisiin sairauksiin, kuten masennukseen ja suoliston toimintahäiriöihin, 

kuten ärtyneen suolen oireyhtymään. (Kennedy et al., 2016.)  

 Suolistobakteerit voivat tuottaa hermoston välittäjäaineita 

(neuroactive compounds), jotka pystyvät vaikuttamaan aivojen toimintaan ja 

mielenterveyteen. Esimerkiksi Lactobacillus ja Bifidobacterium erittävät GABAa, 

tärkeää aivojen välittäjäainetta. Koska esimerkiksi juuri GABA ei pysty ylittämään 

veri-aivo-estettä, on epäselvää, mitkä suolistobakteerien erittämistä 

välittäjäaineista pystyvät vaikuttamaan keskushermostoon. Tryptofaani on tärkeä 

aminohappo, joka on serotoniinin, kynureniinin ja kynureniinireitin metaboliittien 

esiaste. Mikrobiomi pystyy vaikuttamaan tryptofaanimetaboliaan 

kynureniinireitin kautta. Kynureniinireitti taas vaikuttaa keskushermostoon 

esimerkiksi nikotiinireseptoreina, joten tällä on mielenkiintoinen rooli 

psykiatrisissa ja neurologisissa sairauksissa. (Kennedy et al., 2016.)  
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4.2. Mikrobiomin vaikutukset ruoansulatuselimistössä 

Bacteroidea thetaiotaomicron (B. theta) ja B. fragilis ovat erittäin runsaslukuisia ja 

välttämättömiä anaerobisia jäseniä ihmisen suolistomikrobiomissa. Niiden 

genomit koodaavat valtavaa määrää entsyymejä, jotka hajottavat polysakkarideja. 

Näitä polysakkarideja bakteerit saavat ravinnosta ja limakalvon erittämänä, mikä 

muokkaa mutualistisia suhteita Bacteroidea-bakteerien ja niiden ihmisisännän 

välillä. Erityisesti B. theta voi määrätä isännän epiteelin erilaistumista tavalla, joka 

tukee sen omaa kasvua: se edistää glykaanien (glycans) tuotantoa isännässä ja 

vuorostaan käyttää niitä ravinnonlähteenä. Mielenkiintoista on, että tämä prosessi 

on riippuvainen B. thetan kyvystä hyödyntää fukoosia, heijastaen mutualistista 

luonnetta kommensaali-isäntä suhteissa.  (Clavel et al., 2016.) Isäntä ja mikrobiomi 

voivat mukautua ruokavalion muutokseen ja maksimoida energian keruun ilman 

tarvetta dramaattisille muutoksille B. thetan esiintyvyydessä tai niissä mikrobeissa, 

jotka käyttävät sen tuottamia tuotteita (Ley et al., 2006). B. fragilis puolestaan 

tuottaa sellaisia polysakkarideja, jotka ehkäisevät suoliston tulehdusta ja edistävät 

immuunivasteita (Clavel et al., 2016).  

Mikrobiomiin vaikuttaa merkittävästi sekä pitkäaikaiset että 

lyhytaikaiset ruokavalion muutokset. Pitkäaikaisten muutosten on todettu 

muokkaavan mikrobien koostumusta. Esimerkiksi proteiinin ja eläinrasvan 

syöminen on liitetty Bacteroides-bakteerien runsastumiseen, kun taas 

hiilihydraattien syöminen aiheuttaa Prevotella-ryhmän runsastumista. Sama 

bakteerijako näkyy myös lapsilla afrikkalaisten ja eurooppalaisten ruokavalioiden 

seurauksena. Lyhytaikaisten muutosten on todettu johtavan mikrobiomin 

muutoksiin, mikä voi näkyä jo päivän jälkeen ruokavalion muutoksesta ja mitkä 

ovat useimmiten palautuvia. (Bhattarai et al., 2017.) Koliikki yhdistetään 

vääränlaiseen mikrobiomiin, mikä johtuu liian aikaisesta syntymästä tai sektiosta, 
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jolloin mikrobiomi koostuu liiaksi Proteobacteria-ryhmän jäsenistä (Evans et al., 

2017).  

 IBS (Irritable bowel syndrome) on krooninen, heterogeeninen sairaus, 

jolla on monitekijäinen alkuperä. IBS on yksi yleisimmistä suolistosairauksista, 

melkein 11 % maailman väestöstä sairastaa sitä. Tutkimuksissa on huomattu eroja 

sairaiden ja terveiden mikrobiomissa. Tutkittaessa IBS:ä sairastavien ihmisten 

mikrobiomeja havaittiin nousua Firmicutes- ja Bacteroidetes-populaatioissa, 

laskua Lactobacilli- ja Bifidobacteria-populaatioissa sekä nousua Streptococci- ja 

Ruminococcus-lajeissa. (Bhattarai et al., 2017.)  

 

4.3. Mikrobiomin vaikutukset muualla elimistössä 

Yleensä suoliston epiteeli estää mikrobien pääsyn verenkiertoon, mutta 

dendriittisolut voivat aktiivisesti lävistää epiteelin, tarttua bakteeriin ja kuljettaa 

elävän bakteerin ympäri kehoa kulkeutuessaan suonistossa. Aiemmin on oletettu, 

että kohtu ja sikiö ovat steriilejä syntymään asti. Nykyään epäillään, ettei kohtu 

olekaan bakteeriton, vaan siellä vallitsee lajistoltaan kapeampi versio äidin 

mikrobiomista. Esimerkiksi Actinomyces naselundii on yhdistetty pienempään 

syntymäpainoon ja aikaisempaan syntymään, ja Lactobacilli suurempaan painoon 

ja myöhäisempään syntymään. Bakteerien kuljetus onkin suurempaa raskauden ja 

imetyksen aikana jyrsijöillä, mutta sitä esiintyy kaikilla eläimillä. (Rodríguez et al., 

2015.) Skitsofreniassa ja kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä oli myös todettu 

suurentunutta bakteerien kuljetusaktiivisuutta (Evans et al., 2017).  
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5. YHTEENVETO 

Mikrobiomi on merkittävä tekijä eläinten hyvinvoinnille. Sillä on monia vaikutuksia 

elimistöön, niin suolistoon kuin keskushermostoonkin. Mikrobiomi on 

tarpeellinen esimerkiksi normaalin immuunijärjestelmän kehittymisessä. 

Mikrobiomiin kuuluu monenlaisia organismeja, joista osa on kehittynyt 

symbionteiksi isännän kanssa ja osa on patogeenejä. Suurin osa mikrobeista on 

jotain tältä väliltä tai pystyy toimimaan kummallakin tavalla. Suurin osa 

mikrobiomin asukeista kuuluu kahteen pääjaksoon, Firmicutes ja Bacteroidetes. 

Näiden merkitys onkin suuri, ja molempiin ryhmiin kuuluu lajeja, jotka vaikuttavat 

kaikkialle elimistöömme. Tunnetuin yksittäinen laji on Escherichia coli. Se on hyvä 

esimerkki bakteerien monimuotoisuudesta ja sopeutumiskyvystä. E. coli pystyy 

toimimaan sekä symbionttina että patogeeninä. Maitohappobakteereina 

tunnetut Lactobacillus ja Bifidobacterium vaikuttavat olevan erittäin hyödyllisiä ja 

terveydelle tärkeitä lajikkeita, kuten jo aikaisemmin on ajateltu. Mikrobiomin 

tuntemus on kuitenkin vielä aika vähäistä, ja se onkin hieno tutkimuskohde, jossa 

riittää löydettävää.  
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