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Tiivistelmä
Suolistomikrobiomin vaikutukset isännän terveyteen ovat nousseet viime vuosikymmeninä monien
tutkimusten kiinnostuksen kohteeksi. Sen koostumukseen ja kehitykseen vaikuttavat monet asiat,
kuten

ruokavalio

ja

stressi

sekä

ensimmäisinä

elintunteina

kohtaamat

organismit.

Suolistomikrobiomi on välttämätön edellytys isännän elimistön normaalille muodolle ja
toiminnalle. Se osallistuu muun muassa vitamiinien ja muiden ravintoaineiden synteesiin sekä
tuottaa tarvittavia aineenvaihduntatuotteita. Suolistomikrobiomin häiriötilat, kuten dysbioosi, ja
koostumuksen muutokset on yhdistetty useiden eri tautitilojen muodostumiseen. Tässä tutkielmassa
oli tavoitteena tarkastella suolistomikrobiomin yhteyttä masennukseen ja sen vaikutuksia siihen.
Suolistomikrobiotalla on todettu merkittävä rooli kaksisuuntaisessa suolistoaivoakselissa, jonka on
todettu vaikuttavan masennukseen. Todisteet viittaavat sen koostuvan endokriinisestä ja
immuunisysteemistä sekä enteerisestä ja autonomisesta hermostosta, jotka kaikki toimivat
vuorovaikutuksessa

keskenään

muodostaen

monimutkaisen

kommunikaatiojärjestelmän.

Suolistomikrobiotan tuottamat lyhytketjuiset rasvahapot (SCFAs), välittäjäaineet sekä peptidit
vaikuttavat aivojen toimintaan säätelemällä muun muassa sen mielialaan liittyvien välittäjäaineiden
konsentraatioita sekä homeostaasia, mutta useiden vaikutusten mekanismit ovat vielä selvittämättä.
Monimuotoisen masennuksen taustalla olevat systeemit eivät myöskään ole täysin vahvistetut,
mutta niiden ehdotetaan olevan HPA-akselin muutokset, neuroinflammaatio, välittäjäaineiden
määrän lasku aivoissa sekä aivoperäisen neurotrofisen tekijän (BDNF) häiriöt. Myös suoliston ja
veriaivoesteen lisääntyneen läpäisevyyden sekä autonomisen hermoston on huomattu olevan
mahdollisia mekanismeja sen taustalla. Usein hiirillä tehdyissä tutkimuksissa mikrobiottomilla
yksilöillä esiintyi masennuksen ehdotettuja häiriöitä ja mikrobiollisilla ei. Häiriöt, kuten
välittäjäaineiden alhainen määrä, saatiin palautettua normaalille tasolle suolistomikrobiotaa
prebiooteilla tai probiooteilla hoitamalla, mikä viittaa suolistomikrobiomin ja masennuksen
yhteyteen.
Masennuksen ja suolistomikrobiomin yhteyden tutkimuksessa on paljon hyödyntämispotentiaalia
uusien hoitojen kehittämiseen, mutta runsaasti lisätutkimuksia tarvitaan yhä masennuksen
patogeneesin sekä suolistoaivoakselin tarkkojen mekanismien selvittämiseksi. Tällä hetkellä hyvin
yleistä masennusta voitaisiin tulevaisuudessa ennaltaehkäistä ja hoitaa suolistomikrobiomiin
kohdistettujen lääkkeiden ja hoitojen avulla.
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Johdanto

Ihmistä ja muita nisäkkäitä asuttaa valtava määrä erilaisia mikro-organismeja, jotka vastaavat 1-3%
kehonpainostamme (Ruan ym., 2020; Wang & Kasper, 2014). Niitä esiintyy ihmisen iholla,
suuontelossa, ruoansulatuskanavassa, hengitysteissä sekä vaginassa (Cooper ym., 2019). Yhdessä
tällaisessa mikroympäristössä elävien mikro-organismien kokonaisuutta kutsutaan mikrobiotaksi tai
mikroflooraksi (Wang & Kasper, 2014). Suurin mikrobiotapopulaatio sijaitsee suolistossa, jossa
vieraita mikrobisoluja on 10-100 triljoonaa yksilöä kohti (Ursell ym., 2012). Nämä eliöyhteisöt
koostuvat monipuolisesta kattauksesta bakteereja, bakteriofageja, arkkeja, sieniä, alkueläimiä sekä
eukaryoottisia viruksia (Cooper ym., 2019). Kaikkien mikrobiotien mikro-organismien genomit
muodostavat yhdessä mikrobiomin (Wang & Kasper, 2014).
Useimmat kehon mikro-organismit ovat välttämättömiä elimistön normaalille muodolle ja
toiminnalle (Barko ym., 2018). Suolistomikrobiomi sisältää geenejä, jotka koodaavat tuhansia eri
mikrobisia entsyymejä ja aineenvaihduntatuotteita (Ruan ym., 2020). Osa näistä geeneistä poikkeaa
isännän genomista ja tarjoaa näin sille uusia ja omansa ylittäviä aineenvaihduntakykyjä, jotka
tekevät mikrobiomista aktiivisen osan isännän fysiologiaa (Barko ym., 2018). Suoliston mikrobiomi
osallistuu

esimerkiksi

elintärkeisiin

prosesseihin,

kuten

energiahomeostasiaan

ja

-

aineenvaihduntaan sekä vitamiinien ja muiden ravintoaineiden synteesiin (Barko ym., 2018). Barko
ym. (2018) mukaan isäntäeläin, kuten ihminen, pitäisikin ajatella monilajisena hybridiorganismina,
joka koostuu sekä isännän omista että mikrobisoluista toimien dynaamisessa ja symbioottisessa
tasapainossa.
Useimmiten vain ruoansulatuksen prosesseihin yhdistetyn suolistomikrobiomin on viime
vuosikymmeninä havaittu liittyvän yleisesti isännän terveydentilaan (Cooper ym., 2019; Wang &
Kasper, 2014). Symbioottista tasapainoa häiritsevät tekijät, kuten stressi, voivat suoliston
mikrobiotaan vaikuttamalla saada isännän normaalia alttiimmaksi erilaisille sairauksille (Cooper
ym.,

2019).

Suolistomikrobiomin

muutokset

onkin

yhdistetty

useiden

eri

tautitilojen

muodostumiseen, esimerkiksi ärtyneen suolen oireyhtymään (IBS) ja diabetekseen. Viimeisimpänä
suolistomikrobiomin on havaittu korreloivan erilaisten neuropsykiatristen häiriöiden, kuten
masennuksen, kanssa (Wang & Kasper, 2014).
Masennus on yleinen, stressiperäinen sairaus ja johtava syy työkyvyttömyyteen ympäri maailmaa
(Carlessi ym., 2021; Dinan & Cryan, 2013). Sen oireisiin kuuluvat muun muassa masentunut
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mieliala, kyvyttömyys tuntea nautintoa, ärtyneisyys, keskittymisvaikeudet sekä unen ja ruokahalun
muutokset (Carlessi ym., 2021). Lisäksi masennus on liitetty psykososiaalisuuden ja
toiminnallisuuden heikentymiseen, kognitiivisiin puutteisiin sekä lisääntyneeseen itsetuhoisuuden
riskiin ja kuolleisuuteen (Carlessi ym., 2021). WHO:n vuoden 2017 tilastojen mukaan itsemurha on
syy jopa 800 000 kuolemaan vuodessa (Carlessi ym., 2021).
Suolistomikrobiomin ja masennuksen yhteys on kiinnostava ja merkittävä löytö, sillä sitä voidaan
mahdollisesti hyödyntää uusien hoitomuotojen kehittämisessä ja sairauden ehkäisyssä (Kunugi,
2021). Nykypäivän käytetyimmillä masennuslääkkeillä on yhä useita sivuvaikutuksia ja monilla
potilailla ne eivät tehoa lainkaan (Carlessi ym., 2021). Täten on tärkeää tutkia uusia hoitokeinoja.
Tämän tutkielman tavoitteena on koota ja tarkastella tämän hetken tietoja suolistomikrobiomista ja
sen yhteydestä masennukseen. Tutkimuskysymyksinä miten suolistomikrobiomi ja aivot ovat
yhteydessä sekä millaisia vaikutuksia suolistomikrobiomilla on masennukseen.

Suolistomikrobiomi
Ihmisen ruoansulatuskanava on monimutkainen järjestelmä, joka alkaa suusta ja päättyy
peräaukkoon. Suurin osa ravintoaineiden hajotuksesta ja imeytymisestä tapahtuu ohutsuolessa, joka
koostuu pohjukais-, tyhjä- ja sykkyräsuolesta. Pohjukaissuoli on ohutsuolen alkupäätä, johon
ruokasula siirtyy mahalaukusta, ja jossa sappisuolat sekä haiman entsyymit osallistuvat
ruoansulatukseen. Ravintoaineiden imeytyminen tapahtuu tyhjä- ja sykkyräsuolten epiteelin kautta
(Ruan ym., 2020). Paksusuoli koostuu umpisuolesta, varsinaisesta paksusuolesta sekä peräsuolesta.
Sen tehtäviin kuuluvat veden ja mineraalien imeyttäminen sekä kompleksisten hiilihydraattien
fermentaatio eli käyminen (Ruan ym., 2020). Ruoat, joita ohutsuolessa ei pystytä sulattamaan
toimivat paksusuolessa ravintona sen mikrobeille (Ruan ym., 2020).

Koostumus
Tervettä tai ihanteellista suolistomikrobiomia on vaikea määrittää ihmisten välillä esiintyvän
merkittävän vaihtelevuuden vuoksi (Ruan ym., 2020). Tietyt piirteet, kuten suhteellisen suuri
biologinen monimuotoisuus sekä tiettyjen pääjaksojen ja sukujen suhteellinen runsaus, siihen
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kuitenkin yhdistetään (Ruan ym., 2020). Lisäksi kyky palauttaa homeostaasi sekä häiriöiden
vastustuskyky ovat terveen mikrobiomin ominaisuuksia (Ruan ym., 2020). Huolimatta yksilöiden
välisistä eroavaisuuksista ihmisen mikrobiotaprofiilit voidaan jaotella bakteerien mukaan kolmeen
pääasialliseen enterotyyppiin, joita dominoi suvut Bacteroides, Prevotella tai Ruminococcus
(Bercik ym., 2012).
Mikrobiotan runsaus ja monimuotoisuus kasvavat ruoansulatuskanavassa edetessä siten, että rikkain
mikrobisto on paksusuolessa (Ruan ym., 2020; Wang & Kasper, 2014). Ohutsuolessa tapahtuva
pääasiallinen ruoansulatus keskittyy yksinkertaiseen sokeri ja aminohappoaineenvaihduntaan, joten
sitä

dominoivat

nopeasti

jakautuvat

fakultatiiviset

anaerobit,

kuten

Proteobacteria

ja

Lactobacillales (Ruan ym., 2020). Terve paksusuoli taas omaa rikkaamman ja monipuolisemman
mikrobiyhteisön, jossa vallitsee bakteerien pääjaksot Bacteroidetes, Firmicutes, Verrucomicrobia,
Proteobacteria ja Actinobacteria (Ruan ym., 2020). Firmicutes ja Bacteroidetes edustavat yli 90 %
ja noin 1000 bakteerilajia koko suoliston mikrobiotasta ja ne on usein yhdistetty terveysvaikutuksiin
sekä ihmis- että eläintutkimuksissa (Cooper ym., 2019; Lach ym., 2018).

Toiminta

Suolistomikrobiota osallistuu ravinteiden, ksenobioottien ja lääkkeiden metaboliaan, antimikrobisen
suojan ylläpitämiseen sekä immuunisuojan säätelyyn (Jandhyala ym., 2015). Suolisto on
nisäkkäiden suurin endokriininen elin erittäen kymmeniä erilaisia viestimolekyylejä (Lach ym.,
2018). Niiden kautta mikrobiomi kykenee säätelemään sekä mikrobien keskinäistä että mikrobien ja
isännän välistä vuorovaikutusta ihmisen terveyteen liittyen (Ruan ym., 2020).
Suolistomikrobiota johtaa ravinteensa pääasiassa ruoan hiilihydraateista, jonka seurauksena syntyy
lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka toimivat isäntäeliölle rikkaina energianlähteinä (Jandhyala ym.,
2015). Lisäksi mikrobiotan on osoitettu edistävän lipidien aineenvaihduntaa sekä muuttavan
proteiinien aminohappoja signaalimolekyyleiksi (Jandhyala ym., 2015). Myös K-vitamiinin sekä Bvitamiinien komponenttien valmistus on osa sen toimintaa (Jandhyala ym., 2015).
Suolistomikrobiota osallistuu suoliston suojaamiseen indusoimalla antimikrobisten proteiinien
synteesiä, jotka estävät patogeenien sekä pöytävieraiden kasvua rikkomalla niiden pintarakenteita
(Jandhyala

ym.,

2015).

Immuunimodulaatiossa mikrobiota säätelee
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immuunijärjestelmän

komponentteja ja soluja, kuten suolistoon liittyvää lymfaattista kudosta (GALT) ja T-säätelysoluja
(Jandhyala ym., 2015).
Bakteerit osallistuvat keskinäiseen viestintäänsä quorum sensor-nimisten signaalimolekyylien
avulla, jotka voivat vaikuttaa niiden homeostasiaan, kasvuun, itiöiden muodostumiseen,
apoptoosiin, virulenssiin ja biofilmin muodostumiseen (Ruan ym., 2020). Näiden keskenään
samankaltaisten mikrobien kasvua edistävien yhdisteiden lisäksi bakteerit voivat erittää proteiineja
ja pieniä molekyylejä, jotka inhiboivat kilpailevien kolonisoijien kasvua (Ruan ym., 2020).
Antibioottien tavoin toimivat bakteriosiinit sekä maitohappo, vetyperoksidi ja reaktiiviset aldehydit
edistävät tällä tavoin myös ihmisen terveyttä (Ruan ym., 2020).
Bakteerien metaboliitit voivat toiminnallisesti täydentää ihmisen aineenvaihduntaominaisuuksia ja
säädellä niiden prosesseja (Ruan ym., 2020). Tietyt mikrobit voivat tuottaa biologisesti aktiivisia
yhdisteitä, kuten gamma-aminovoihappoa (GABA), tryptofaanin metaboliitteja, histamiinia sekä
polyamiineja (Ruan ym., 2020). Mikrobiperäiset immunosäätelijät, kuten histamiini, taas ovat
vuorovaikutuksessa suoliston immuunisolujen kanssa ja niistä esimerkiksi serpiinit suppressoivat
tulehdusreaktioita inhiboimalla elastaasiaktiivisuutta (Ruan ym., 2020). Myös bakteerientsyymi,
laktosepiini, ehkäisee tulehdusreaktiota hajottamalla tulehdusta edistäviä signaaleja (Ruan ym.,
2020).

Muodostuminen
Vastasyntyneen suolistomikrobiomin muodostuminen on riippuvainen ensimmäisinä tunteina ja
päivinä kohtaamista organismeista, jotka voivat olla peräisin äidiltä tai ympäristöstä (Barko ym.,
2018). Useimpien tutkimusten mukaan vastasyntyneiden ensimmäinen mikrobikolonisaatio
tapahtuu synnytyksen yhteydessä (Barko ym., 2018; Cooper ym., 2019). Ristiriitaisia todisteita
vertikaalisesta mikrobien siirtymisestä äidin ja sikiön välillä on löydetty, mutta lisätutkimuksia
tarvitaan näiden väitteiden vahvistamiseksi (Barko ym., 2018). Jo kahdenkymmenen minuutin
päästä synnytyksestä vastasyntyneen mikrobiota muistuttaa äidin mikrobistoa synnytystavasta
riippuen (Cooper ym., 2019). Alateitse syntyneen lapsen mikrobiota on äidin vaginan kaltainen
dominantteina Lactobacillus spp. sekä Bifidobacterium spp. ja keisarinleikkauksella syntyneen
muistuttaa enemmän ihon mikroflooraa dominoivana sukuna Staphylococcus (Barko ym., 2018;
Cooper ym., 2019).
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Suolistomikrobiomin fylogeneettinen monimuotoisuus kasvaa lapsen mukana ruokavalion
muutosten, kuten imetyksen, äidinmaidonkorvikkeen ja kiinteän ruoan aloittamisen, seurauksena
(Cooper

ym.,

2019).

Vastasyntyneen

ensimmäiset

mikrobit

omaavat

maidon

sokerin

aineenvaihduntaa ohjaavia geenejä, kun taas aikuisen ruokavalioon siirryttäessä mikrobiomi
kehittyy kykeneväksi pilkkomaan polysakkarideja, osallistumaan vitamiinien biosynteesiin sekä
metabolisoimaan ksenobiootteja (Barko ym., 2018; Cooper ym., 2019). Jo vuoden iässä suoliston
mikrobiomi alkaa muistuttaa aikuisen suolistomikrobiomia, mutta sen lajikirjon kasvu jatkuu
lapsuuden ajan (Cooper ym., 2019; Ruan ym., 2020). Nuoruuden ja aikuisuuden koittaessa kehitys
tasaantuu ja mikrobiomin koostumus on suhteellisen vakaa (Ruan ym., 2020).

Vaikuttavat tekijät
Suoliston mikrobiomi ei ole missään vaiheessa täysin staattinen organismiyhteisö, vaan se muuttuu
ja sopeutuu koko eliniän läpi (Cooper ym., 2019). Aikuisilla ympäristö muokkaa mikrobiomin
koostumusta genetiikkaa enemmän. Vaikuttavia tekijöitä ovat ruokavalio, antibiootit, maantiede,
stressi, tulehdukset, kulttuuri sekä sosioekonominen asema (Barko ym., 2018; Carlessi ym., 2021;
Ruan ym., 2020).
Bakteeri-infektioiden

hoitoon

käytetyt

antibiootit

vaikuttavat

merkittävästi

myös

suolistomikrobiomin organismeihin. Esimerkiksi erään laaja-alaisen antibiootin, siprofloksasiinin,
käyttö aiheuttaa suolistomikrobiotan taksojen määrän vähenemistä jopa kolmen-neljän päivän
kuluessa (Ursell ym., 2012). Mikrobiotan toipuminen ennalleen lääkkeen lopettamisen jälkeen
kestää usein noin viikon, mutta yksilölliset erot ovat merkittäviä (Ursell ym., 2012). Äärimmäisissä
tapauksissa toipuminen on kestänyt jopa neljä vuotta ja kaikilla osa taksoista ei palaudu lainkaan
(Ursell ym., 2012).

Suolisto-aivo-akseli
Suolistomikrobiotalla on huomattu olevan merkittävä rooli kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa
suoliston ja keskushermoston välillä (Pérez ym., 2020). Suolisto-aivo-akseli on konsepti, jota
käytetään kuvaamaan kaikkea näiden järjestelmien välistä kommunikaatiota (Bercik ym., 2012).
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Sen masennukseen vaikuttavat mekanismit ovat yhä epäselviä, mutta sen on todettu vaikuttavan
mielialaan ja masennukseen (Du ym., 2020). Kasvavat todisteet viittaavat suolistoaivoakselin
koostuvan autonomisesta (ANS) ja enteerisestä hermostosta (ENS) sekä endokriinisestä ja
immuunisysteemistä (Carlessi ym., 2021; Du ym., 2020). Nämä reitit ovat myös keskenään
vuorovaikutuksessa ja muodostavat monimutkaisen kommunikaatiojärjestelmän (Carlessi ym.,
2021).
Suolisto-aivo-akseli mahdollistaa aivojen kortikolimbisestä systeemistä peräisin olevien signaalien
muokkaavan suoliston toimintaa (Dinan & Cryan, 2013). Aivot vaikuttavat suoliston motorisiin,
sensorisiin ja erittäviin ominaisuuksiin ja suolisto puolestaan vaikuttaa aivojen toimintaan,
erityisesti stressin säätelyyn liittyvillä aivoalueilla (Carlessi ym., 2021). Stressaavat kokemukset
voivat kuitenkin vastavuoroisesti muokata suoliston toimintaa (Lach ym., 2018). Aivojen suolistoon
lähettämät signaalit voivat vaikuttaa myös suoraan mikrobiotaan immuunisysteemin tai suoliston
toimintojen, kuten välittäjäaineiden vapauttamisen ja liikkeiden säätelyn, kautta (Pérez ym., 2020).
Suolistomikrobiota vaikuttaa keskushermoston prosesseihin kaksisuuntaisesti vagus-hermon kautta
sekä muokkaamalla immuunisysteemin, hypotalamus-aivolisäke-lisämunuainen akselin sekä
tryptofaani-aineenvaihdunnan toimintaa (Pérez ym., 2020). Lisäksi mikro-organismit syntetisoivat
useita välittäjäaineita ja tuottavat aineenvaihduntatuotteita, kuten lyhytketjuisia rasvahappoja
(SCFA), joilla on neuroaktiivisia ominaisuuksia (Pérez ym., 2020).

SCFAs

Lyhytketjuiset rasvahapot (short chain fatty acids, SCFAs) ovat mahdollisia suolisto-aivo-akselin
avainsäätelijöitä ja muuttunut SCFA:n tuotanto on yhdistetty useisiin neuropatologioihin (Pérez
ym., 2020). SCFA:t ovat pieniä, orgaanisia monokarboksyylihappoja, joita paksusuolen mikrobiota
muodostaa sulamattomien polysakkaridien käyttämisen ohella (Pérez ym., 2020). Näistä eniten
esiintyy asetaattia, propionaattia ja butyraattia, joiden määrä riippuu ruoan kuitupitoisuudesta,
mikrobiotan koostumuksesta ja suolen kulkuajasta (Pérez ym., 2020).
SCFA:t voivat vaikuttaa suolisto-aivo-akseliin suoraan tai välillisesti (Pérez ym., 2020). Käymisen
jälkeen paksusuolen solut absorboivat rasvahapot H+-riippuvaisten monokarboksyylaattikuljettajien
(MCTs) tai natrium-riippuvaisten monokarboksylaattikuljettajien (SMCTs) avulla (Pérez ym.,
2020). Sitoutumalla G-proteiini-kytkettyyn reseptoriin (GPCRs) SCFA:t vaikuttavat suoliston
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limakalvon immuniteettiin sekä suolistoesteen eheyteen ja toimintaan (Pérez ym., 2020). Välillinen
signalointi tapahtuu systeemisen verenkierron tai vagus-hermon kautta SCFA:n sitoutuessa
enteroendokriinisten solujen reseptoreihin (Pérez ym., 2020). Tämä saa aikaan suolistohormonien,
kuten glukagonin kaltainen peptidi 1 (GLP1), ja välittäjäaineiden, kuten GABA ja serotoniini,
erityksen (Pérez ym., 2020).
Verenkiertoon

päätyneet

SCFA:t

muiden

tehtävien

ohella

edistävät

koko

kehon

energiahomeostasiaa ja vaikuttavat systeemiseen inflammaatioon indusoimalla T-säätelysolujen
erilaistumista ja säätelemällä interleukiinien eritystä (Pérez ym., 2020). Keskushermostossa SCFA:t
voivat

ylittää

veriaivoesteen

ja

edistää

sen

toimintaa

lisäämällä

solujen

välisten

tiivisliitosproteiinien ekspressiota (Pérez ym., 2020). Lisäksi ne vaikuttavat mikrogliasolujen
toimintaan, neurotrofisten tekijöiden määrään, serotoniinin biosynteesiin ja aivojen homeostasian ja
toiminnan ylläpitämiseen, mitä kautta myös neuroinflammaatioon (Pérez ym., 2020).

Välittäjäaineet

Useat bakteerikannat pystyvät säätelemään välittäjäaineiden esiasteiden määrää suolistossa tai jopa
syntetisoimaan itse joitakin välittäjäaineita, kuten GABA, serotoniinia (5-HT) ja dopamiinia (DA)
(Pérez ym., 2020). Nämä kolme ovat olennaisimpia monoamiinivälittäjäaineita ja niillä on tärkeä
rooli koko kehon homeostasian ylläpitämisessä sekä mielialaan ja käytökseen liittyvien
hermopiirien kehityksessä (Du ym., 2020).
Serotoniini on enterokromafiinisolujen ja interneuronien hyödyntämä viestimolekyyli, joka on
yhdistetty useisiin tunteiden hallintaan liittyviin osiin keskushermostossa (Du ym., 2020). Yli 90 %
serotoniinista tuotetaan suolistossa, jossa sillä on tärkeä rooli enteerisen hermoston ja suoliston
toimintojen aktivoinnissa (Du ym., 2020). Hiirillä tehdyssä tutkimuksessa mikrobiottomilla
yksilöillä esiintyi sekä kohonneita serotoniinin esiasteen, tryptofaanin, plasmakonsentraatioita että
kohonneita serotoniinireseptorien lähetti-RNA tasoja hippokampuksessa verrattuna mikrobiotan
omaaviin yksilöihin (Clarke ym., 2013). Suolistomikrobiota pystyy säätelemään mielialaa
vähentämällä serotoniinin tuotantoa aivoissa, mutta mekanismit sen manipulaatioon suolistossa ovat
vielä selvittämättä (Du ym., 2020).
Dopamiini ja dopaminerginen järjestelmä ovat tärkeitä mielihyvän ja sen puutteen säätelijöitä, mikä
on keskeinen osa masennusta (Du ym., 2020). Alhaista dopamiinitransportterin sitoutumista ja
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laskenutta dopaminergisen järjestelmän aktiivisuutta onkin havaittu masennuspotilailla verrattuna
terveisiin yksilöihin (Du ym., 2020). Mielihyvähormonina toimimisen lisäksi dopamiini vaikuttaa
suoliston liikkeisiin ja sen eritystoimintoihin sekä on osa mikrobiota-suolisto-aivo-akselin toimintaa
(Du ym., 2020).
GABA on aivojen pääasiallinen inhiboiva välittäjäaine, joka säätelee monia fysiologisia ja
psykologisia prosesseja, ja sen toimintahäiriöt on yhdistetty erilaisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin,
kuten masennukseen (Du ym., 2020). Sitä tehokkaasti tuottavien Bifidobacterium ja Lactobacillus
yksilöiden määrät ovat merkittävästi alhaisemmat masennuspotilailla (Du ym., 2020).

Peptidit
Suoliston enteroendokriinisolut tuottavat yli 20 erilaista signaalimolekyyliä, joilla on merkittäviä
endokriinisiä ja metabolisia vaikutuksia sekä kyky kommunikoida aivojen kanssa (Lach ym., 2018).
Näiden 1 % suoliston epiteelistä edustavien solujen aktiivisuutta säätelee suoliston mikrobiota
(Lach ym., 2018). Sen koostumus ja monimuotoisuus vaikuttavat ainakin glukagonin kaltainen
peptidi 1 (GLP-1), peptidi YY (PYY), kolekystokiniinin (CCK), kortikotroopinia-vapauttavan
tekijän (CRF), oksitosiinin ja greliinin erittymiseen (Lach ym., 2018). Enteroendokriinisolujen ja
mikrobiotan välisen vuorovaikutuksen mekanismit eivät kuitenkaan ole vielä täysin selvillä (Lach
ym., 2018).
Useat suolistoon vapautuvat peptidit ja niiden reseptorit osallistuvat aivojen viestinvälitykseen tai
niitä ekspressoidaan myös aivoissa (Lach ym., 2018). Erittymisen jälkeen peptidit levittäytyvät
suolen sidekudokseen, päästäkseen lopulta verenkiertoon, jossa ne sitovat immuunisolujen
samankaltaisia reseptoreita ja vagus-hermopäätteitä mahdollistaen epäsuoraa suolisto-aivoviestintää (Lach ym., 2018). Veriaivo-esteen on myös havaittu valikoivasti helpottavan joidenkin
peptidien siirtymistä sen yli aivoihin, mikä viittaa niiden vaikuttavan aivoihin suoraan, mikäli niitä
ei hajoteta heti vapauttamisen jälkeen (Lach ym., 2018). Näistä syistä suolistopeptideillä oletetaan
olevan mahdollinen rooli neuropsykiatrisissa häiriöissä (Lach ym., 2018).
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HPA-akseli
Hypotalamus-aivolisäke-lisämunuainen (HPA) akseli on tärkeä osa neuroendokriinistä järjestelmää
ja sen voi aktivoida sekä psykologinen että fysiologinen stressi (Barden, 2004). Stressaavat
olosuhteet saavat aikaan kortikotropiinia vapauttavan hormonin (CRH) erityksen hypotalamuksen
paraventrikulaarisesta ytimestä (Cooper ym., 2019). CRH kuljetetaan aivolisäkkeen etuosaan, missä
se sitoutuu reseptoreihinsa ja aiheuttaa adrenokortikotrooppisen hormonin (ACTH) vapauttamisen
ääreisverenkiertoon (Cooper ym., 2019). ACTH saa lisämunuaisen erittämään kortisolia, mistä
seuraa ACTH:n ja CRH:n eritystä vähentävä viesti, eli negatiivinen palautesilmukka, takaisin
hypotalamukselle ja aivolisäkkeen etuosaan (Cooper ym., 2019). Tämä palautejärjestelmä edistää
homeostasian ylläpitämistä (Cooper ym., 2019).
Laajat tutkimukset ovat osoittaneet mikrobiotan ja HPA-akselin yhteyden ja jatkotutkimukset ovat
tarkentaneet mikrobiotan roolia HPA-akselin järjestäytymisessä elämän alkuvaiheissa ja
stressivasteessa läpi elämän (Du ym., 2020).

Dysbioosi
Suoliston dysbioosilla tarkoitetaan mitä tahansa mikrobiomin muutoksia, jotka vaikuttavat
isäntäeliön terveyteen haitallisesti (Barko ym., 2018). Tällaisia ovat vähentynyt lajien
monimuotoisuus, laajat muutokset mikrobiyhteisöjen koostumuksessa ja muutokset tiettyjen
eliöiden suhteellisissa osuuksissa, jolloin yleensä pientä osaa mikrobiomista edustavat symbiontit
kehittävät patogeenisiä ominaisuuksia (Barko ym., 2018). Dysbioosin luonne vaihtelee yksilöiden
välillä eikä patogeenit ole kaikissa tapauksissa läsnä, vaan jo tärkeiden kommensaalien puuttuminen
voi olla vahingollista isännälle (Barko ym., 2018).
Dysbioosi aiheuttaa suolisto-aivo-akselin reittien säätelyhäiriöitä ja on yhdistetty veriaivoesteen
muutoksiin sekä neuroinflammaatioon (Rutsch ym., 2020). Tarkka mekanismi, jolla dysbioosi
potentiaalisesti vaikuttaa mielialan ja käytöksen puutteisiin täytyy kuitenkin vielä selvittää (Rutsch
ym., 2020). Lisäksi vaikka se on yhdistetty useisiin aivojen häiriötiloihin, on yhä epäselvää, mikäli
muutokset mikrobiotassa johtuu aivojen lähettämistä signaaleista vai aivojen häiriöt mikrobiotan
muutoksista (Pérez ym., 2020).
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Masennus ja sen yhteys suolistomikrobiomiin
Masennus on monimuotoinen, heterogeeninen sairaus eikä sen patofysiologia eli syntymiseen
vaikuttavat prosessit ole vielä täysin selvillä (Carlessi ym., 2021; Kunugi, 2021). Mahdollisesti
näistä syistä myöskään vakiintunutta biokemiallista merkkiainetta ei ole vielä pystytty kehittämään
(Kunugi ym., 2015). Kunugin 2021 mukaan ainakin neljä lupaavaa masennukseen liittyvää
biologista systeemiä on tunnistettu: dopamiinijärjestelmä, HPA-akselin ja autonomisen hermoston
muuttunut stressivaste, krooniset tulehdusmarkkerit sekä aivoperäisen neurotrofisen tekijän (BDNF)
toimintahäiriö.

Dopamiinijärjestelmä
Monoamiinihypoteesi

on

tunnetuin

masennuksen

mekanismin

teoria

ja

se

perustuu

monoamiinivälittäjäaineiden, serotoniinin, noradrenaliinin ja/tai dopamiinin, tasojen laskuun
synapsiraossa (Carlessi ym., 2021; Kunugi, 2021). Myös kaikki nykyiset masennuslääkkeet
perustuvat näiden välittäjäaineiden määrän kasvattamiseen synapsiraossa (Kunugi, 2021).
Crumeyrolle-Arias ym. (2014) tutkimuksen mukaan homovalliinihapon (HVA, dopamiinin
primaarinen metaboliitti) muuttumissuhde dopamiiniksi oli laskenut aikuisten mikrobiottomien
(GF) hiirten prefrontaalisessa aivokuoressa, striatumissa ja hippokampuksessa verrattuna
mikrobiollisiin, patogeenittömiin (SPF) hiiriin. Se viittaa suolistomikrobiomin olevan tärkeä osa
dopaminergisen järjestelmän kehitystä (Kunugi, 2021). Lactobacillus plantarum PS128
bakteerikannan antaminen GF hiirille kuitenkin kasvatti dopamiinin ja serotoniinin konsentraatioita
aivojen striatumissa sekä vähensi ahdistunutta käytöstä (Liu ym., 2016).

HPA-akselin muutokset

HPA-akselin hyperaktiivisuuden eli kohonneen kortisolin, ACTH:n ja CRH:n erityksen on osoitettu
olevan ydinroolissa masennusjaksojen laukaisemisessa (Du ym., 2020). Masennuspotilailla on
kuitenkin havaittu sekä tehostunutta että vaimennettua HPA-akselin toimintaa kortisolivasteen
muutosten muodossa, mikä johtuu negatiivisen palautesäätelyn häiriöistä (Kunugi, 2021). Lisäksi
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somaattisissa sairauksissa, kuten ACTH-puutoksessa, joissa kortisolia ei erity riittävästi, on havaittu
esiintyvän masennusta muistuttavia oireita, mikä tukee HPA-akselin mahdollisuutta olla
masennuksen alatyypin biomarkkeri (Kunugi, 2021).
Sudo ym. (2004) tutkimuksen mukaan GF hiirillä plasman ACTH:n ja kortikosteronin nousu
vasteena hillittyyn stressiin oli huomattavasti korkeampi kuin mitä SPF hiirillä. Tämä yliaktiivinen
vaste saatiin kuitenkin palautettua istuttamalla niihin Bifidobacterium infantis -bakteeria. Myös
probioottien on havaittu säätelevän HPA-akselin aktiivisuutta (Du ym., 2020). Yliaktivoitu HPAakseli ja kohonneet CRH-konsentraatiot selkäydinnesteessä voivat mahdollistaa pääsyn suoliston
epiteelisoluihin aiheuttaen lisääntynyttä suoliston läpäisevyyttä (Du ym., 2020). Tällöin HPA-akseli
mahdollistaa mikrobiotalle reitin epiteeliesteen yli, jossa ne voivat vaikuttaa immuuni- ja
hermosoluihin suoraan suoliston limakalvon läpi ja luoden yhteyden suolistomikrobiotan ja
aivotoiminnan välille (Du ym., 2020).

Inflammaatio
Osassa masennustapauksista masennuksen arvellaan muuttuneen diabetesta ja sepelvaltimotautia
muistuttavaksi krooniseksi tulehdussairaudeksi (Kunugi, 2021). Tutkimusten mukaan tulehdusta
edistävät perifeeriset sytokiinit voisivat johtaa mikrogliasolujen aktivointiin, mikä indusoisi
neuroinflammaation (Carlessi ym., 2021). Lisäksi rotilla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin liian
aikaisen äidistä erottamisen kokeneilla rotilla olevan aikuisena masennuksen kaltaisia
käytöspiirteitä sekä tulehdusta edistävien sytokiinien määrän nousua ja mikrogliasolujen aktivointia
(Giridharan ym., 2019). Tämä tukee neuroinflammaation roolia yhtenä masennuksen aiheuttavana
reittinä (Carlessi ym., 2021).
Sytokiinien indusoimassa masennuksessa tärkeänä mekanismina toimii tryptofaani-kynureniini
reitti, jonka on osoitettu olevan yliaktivoituna masennusta sairastavilla (Kunugi, 2021). Heillä on
lisäksi havaittu plasman normaalia alhaisemmat tryptofaanitasot, mikä todennäköisesti johtuu
ainakin osittain tehostetusta tryptofaani-kynureniini reitistä (Kunugi, 2021). Kynureniini muokataan
kinoliinihapoksi tai 3-hydroksikynureniiniksi aivojen mikrogliasoluissa, millä on neurotoksisia
vaikutuksia N-metyyli-D-aspartaatti reseptorin (NMDAR) agonistina, ja jonka luullaan liittyvän
masennuksen patogeneesiin (Kunugi, 2021).
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Suolistomikrobiotan muutoksien on huomattu auttavan masennuspotilaiden oireiden parantumisessa
säätelemällä anti- ja proinflammatoristen sytokiinien ekspressiota (Du ym., 2020). Rotilla tehdyssä
tutkimuksessa äidistä erottamisesta johtuva masennus esiintyi yhdessä kohonneiden tulehdusta
edistävien sytokiinien kanssa, mutta ne saatiin palautettua normaalille tasolle probiooteilla
hoitamalla (Desbonnet ym., 2010). Näiden ja monien muiden löytöjen takia on uskottavaa, että
inflammaation ja immuunivasteen säätely olisi tärkeä mekanismi mikrobiotan ja aivojen
vuorovaikutuksessa (Du ym., 2020).

Aivoperäinen neurotrofinen tekijä (BDNF)
Aivoperäinen neurotrofinen tekijä (BDNF) on neurotrofiineihin kuuluva proteiini, joka on
osallisena solujen erilaistumisessa, hermosolujen selviytymisessä, synapsien muodostumisessa ja
neuroplastisuuden kehittymisessä

(Du ym.,

2020).

Useat

tutkimukset

ovat

osoittaneet

masennuspotilailla olevan suhteellisen alhaiset BDNF-tasot veren seerumissa terveisiin yksilöihin
verrattuna (Du ym., 2020). Heikentynyt BDNF:n toiminta voi aiheuttaa heikentynyttä
neuroplastisuutta sekä masennuksen oireiden kehittymistä (Gerhard ym., 2016).
Stressin on todettu vähentävän BDNF:n ekspressiota ja masennushoitojen lisäävän sitä (Kunugi,
2021). Lisäksi glukokortikoidireseptorin on havaittu vuorovaikuttavan BDNF:n spesifisen
reseptorin, tropomyosiinireseptorikinaasi (TrkB), kanssa ja liiallisten glukokortikoiditasojen
häiritsevän BDNF:n signalointia (Kunugi, 2021). Muuttunut BDNF:n toiminta on liitetty aivojen
rakenteellisiin muutoksiin ja mahdollisesti heikentyneeseen neurogeneesiin masennuspotilailla
(Kunugi, 2021).
Savignac ym. (2013) tekemän tutkimuksen mukaan rottien aivojen BDNF-tasoja saatiin nostettua
antamalla niille prebiootteja, galakto-oligosakkarideja ja frukto-oligosakkarideja. Galaktooligosakkaridi lisäsi plasman peptidi YY:n tasoja, mikä taas lisäsi BDNF:n ekspressiota. Lisäksi
Lactobacillus helveticus NS8 antaminen rotille kroonisen stressin indusoimassa masennuskokeessa
edisti hippokampuksen BDNF:n lähetti-RNA:n ekspressiota (Liang ym., 2015). Tällaiset tulokset
viittaavat suolistomikrobiotan säätelevän BDNF:n määrää ja sitä kautta vaikuttavan masennuksen
kehittymiseen (Du ym., 2020).
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Muut mahdolliset mekanismit
Suoliston läpäisevyys

Eläimillä tehdyissä tutkimuksissa on havaittu kroonisen stressin aiheuttavan suoliston liiallista
läpäisevyyttä, ”Leaky gut” (Kunugi, 2021). Tämä voi tapahtua dysbioosin kautta, sillä stressin on
huomattu aiheuttavan mikrobiotan säätelyhäiriöitä, ja dysbioosin muokkaavan suoliston esteen
läpäisevyyttä (Carlessi ym., 2021). Suolistoesteen heikentyminen mahdollistaa bakteerien ja
haitallisten aineiden, kuten lipopolysakkaridien, pääsyn hermostoon (Carlessi ym., 2021; Kunugi,
2021). Siellä ne voivat aktivoida proinflammatoristen sytokiinien vapauttamisen, laukaista
immuunivasteen ja lopulta suoliston ja neuroinflammaation (Carlessi ym., 2021; Kunugi, 2021).
Lisäksi lipopolysakkaridien tai bakteeri-infektion indusoiman suolistoinflammaation on havaittu
korreloivan aivoissa kasvaneen mikroglian aktivoinnin ja proinflammatoristen sytokiinien
vapauttamisen kanssa (Kunugi, 2021). Myös psykologisen stressin ja kohonneiden CRH-tasojen on
demonstroitu kasvattavan suoliston läpäisevyyttä ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa (Kunugi, 2021).
Tämä muuttunut suolistoesteen läpäisevyys saatiin palautettua entiselleen prebiooteilla hoitamalla,
mutta todisteita lisääntyneestä suoliston läpäisevyydestä masennuspotilailla on niukasti eikä sitä
siksi vielä voida liittää masennuksen patogeneesiin (Kunugi, 2021).

Veriaivoesteen läpäisevyys

Suolistomikrobiota vaikuttaa myös veriaivoesteen läpäisevyyteen, joka on yhdistetty masennukseen
(Kunugi, 2021). Veri-aivoeste (BBB) toimii porttina verenkierron ja aivojen parenkyymin välillä
säädellen molekyylien ja ravinteiden kulkua, sekä vastaa keskushermoston homeostaasista. BBB
koostuu kapillaariendoteelisoluista, joita yhdistää tiivisliitosproteiinit, astrosyytit ja perisyytit
(Braniste ym., 2014). Braniste ym. (2014) tutkimuksen mukaan bakteerittomilla (GF) hiirillä
esiintyi kohdusta alkaen veriaivoesteen lisääntynyttä läpäisevyyttä aikuisuudessa verrattuna
patogeenittömiin, normaalin suolistomikrobiotan omaaviin (SPF) hiiriin. Tämä

liitettiin

alhaisempaan

aivojen

tiivisliitosproteiinien,

okludiinin

ja

klaudiini-5:n,

ekspressioon

hippokampuksessa, etukuoressa ja striatumissa (Braniste ym., 2014). Liiallinen BBB:n läpäisevyys
sallii proinflammatoristen sytokiinien ja tulehdusta indusoivien proteiinien, kuten fibrinogeenin,
pääsyn aivoihin, mikä johtaa neuroinflammatioon (Kunugi, 2021). Normaalisti hermoston sytokiinit
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eivät pääse veriaivoesteen läpi niiden hydrofiilisuuden ja suuren molekyylipainon vuoksi (Kunugi,
2021).
BBB:n läpäisevyys saatiin laskemaan ja tiivisliitosproteiinien ekspressio kasvamaan, kun GF-hiiret
altistettiin SPF-hiirien mikrobiotalle (Braniste ym., 2014). Myös pelkkä lyhytketjuisia rasvahappoja
(SCFAs) tuottavien bakteerien, kuten Bacteroides thetaiotaomicron, monokolonisaatio vähensi
veriaivoesteen läpäisevyyttä (Braniste ym., 2014). SCFA:t edistävät BBB:n ja suoliston epiteelin
normaalia toimintaa helpottamalla tight junction-proteiinien asettumista (Braniste ym., 2014).

Autonominen hermosto

Yksi mahdollinen mekanismi masennuksen taustalla on suolistomikrobiotan ja autonomisen
hermoston vastavuoroinen vuorovaikutus (Kunugi, 2021). Kroonisen stressin on havaittu
aiheuttavan autonomisen hermoston säätelyhäiriöitä eli sympaattisen hermoston yliaktivointia ja
parasympaattisen hermoston laskenutta aktiivisuutta (Kunugi, 2021). Stressi aktivoi HPA-akselin ja
edistää katekoliamiinien, kuten noradrenaliinin, erittämistä verenkiertoon, missä ne aktivoivat
sympaattisen hermoston (Kunugi, 2021). Noradrenaliini vaikuttaa suoraan myös suolistobakteerien
kasvuun, tarttuvuuteen sekä virulenssiin, minkä aiheuttamat muutokset voivat esimerkiksi
immuunivasteen aktivaation kautta vaikuttaa masennukseen (Kunugi, 2021).

Pohdinta
Suolistomikrobiomi ja aivot ovat yhteydessä suolisto-aivo-akselin kautta, mutta sen mekanismit
ovat yhä vahvistamatta. Tähän varmasti vaikuttaa kyseisen akselin kaksisuuntaisuus, minkä takia on
vaikeaa muodostaa syy-seuraussuhteita, kuten johtuuko tietty yksilön fenotyypin muutos aivoissa
suolistomikrobiomista ja/tai dysbioosista vai ovatko mikrobiomin muutokset aivojen signaalien
tulosta. Monet suolistoaivoakselin ehdotetut tai todistetut mekanismit eivät myöskään vaikuta
suoraviivaisesti vain yhteen asiaan kummassakaan akselin järjestelmässä, vaan myös toisiinsa.
Esimerkiksi lyhytketjuiset rasvahapot säätelevät myös suolistopeptidien ja välittäjäaineiden
erittymistä, jotka kaikki ovat osana kaksisuuntaista akselia (Pérez ym., 2020). Nämä seikat varmasti
monimutkaistavat suolistoaivoakselin tutkimista, vaikka potentiaalisia reittejä onkin jo tiedossa.
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Suolistomikrobiomi on yhdistetty masennukseen liittyviin biologisiin systeemeihin ja sen
muutokset aiheuttavat niiden häiriöitä. Masennuksen heterogeenisyys ja sen patofysiologian
keskeneräinen selvittäminen hankaloittavat yhteyden tarkkojen mekanismien käsittämistä
suolistomikrobiomin kanssa. Kun sairauden tarkkoja mekanismeja ei tunneta, on vaikea kartoittaa
toisen järjestelmän vaikutuksia sen syntyyn ja kehitykseen. Tämän selvitys voisi luoda uusia
tarttumapintoja jo todetuille suolistoaivoakselin mekanismeille, joiden vaikutusreitit ovat myös
epäselviä. Masennukseen liitetyt häiriöt, kuten suoliston lisääntynyt läpäisevyys, voivat vaikuttaa
myös toisiinsa, esimerkiksi inflammaatioon ja CRH-tasojen nousuun, jolloin useita ehdotettuja
masennuksen taustalla olevia muutoksia voi esiintyä samanaikaisesti. Tämä hankaloittaa
yksittäisten järjestelmien muutosten tutkimista.
Probiooteilla ja prebiooteilla on saatu parannettua tässäkin tutkielmassa käsitellyissä tutkimuksissa
masennukseen liittyviä häiriötiloja, mikä viittaa mikrobiomin olevan ratkaisevassa roolissa niiden
muodostumisessa. Prebiootteja, probiootteja ja muita suolistomikrobiomin kautta toimivia ja sen
tasapainon palauttavia hoitomuotoja voidaan mahdollisesti tulevaisuudessa käyttää masennuksen
hoitona tai sen muiden lääkkeiden tukena. Huomioimalla myöskin muut suolistomikrobiotaan
vaikuttavat tekijät, kuten ruokavalio, stressi ja antiobioottien käyttö, voidaan mahdollisesti
ennaltaehkäistä masennuksen kehittymistä tai tukea sen hoitomuotoja, esimerkiksi tärkeitä
metaboliitteja vahvistavalla ruokavaliolla. Suolistomikrobiotan kehityksen tukemisella lapsuuden ja
erityisesti ensimmäisen elinvuoden aikana voisi olla positiivisia vaikutuksia, esimerkiksi aivojen
normaalin kehittymisen kannalta, koska esimerkiksi BDNF vaikuttaa synapsien muodostumiseen.
Yhteenvetona suolistomikrobiomin ja masennuksen yhteys on hyvin tunnistettu, mutta sen
mekanismit ovat monin paikoin vielä vahvistamatta. Lisää tutkimuksia sekä itse masennuksen
patogeneesin että suolistoaivoakselin mekanismien vahvistamiseksi tarvitaan, jotta tätä tietoa
voitaisiin hyödyntää muun muassa tehokkaampien ja vähemmän sivuvaikutuksia omaavien
masennuslääkkeiden kehittämisessä.
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