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Tiivistelmä 
 

Ryhmässä ja isossa yhteiskunnassa eläminen antaa optimaaliset olosuhteet tautien leviämiselle, 

koska kontaktien määrä on runsasta. Lisäksi yhteiskunnassa elävillä muurahaisyksilöillä on usein 

korkea sukulaisuussuhde, jolloin ne ovat helposti alttiita samoille taudeille. Muurahaisten tautien 

torjunta on yksi keinoista välttää yhteiskunnassa elämisen negatiivisia vaikutuksia, joihin 

patogeenien leviäminen oleellisesti liittyy. Muurahaisten tehokasta tautien torjuntaa voidaankin 

pitää syynä sille, miksi niistä on tullut niin menestynyt lajiryhmä. Tarkastelen muurahaisten tautien 

torjumista fysiologiselta, geneettiseltä ja käyttäytymiseen liittyviltä tasoilta. 

Metapleurarauhanen ja kutikula ovat fysiologisen tautien torjunnan keinoja. Metapleurarauhanen 

on muurahaisille ominainen rauhanen keskiruumiin mesosoomassa. Sen pääasiallinen tehtävä on 

tuottaa antimikrobisia aineita, joita käytetään pesähygienian ylläpidossa. Kutikula peittää monien 

hyönteisten, kuten myös muurahaisten kehon ulkopintoja. Se toimii fysiologisena suojana 

taudinaiheuttajia vastaan. Fysiologisen puolustautumisen lisäksi tautien torjuntaa tapahtuu 

geneettisellä tasolla geenien ja signaalivälitysreittien avulla. 

Käyttäytymiseen liittyvät tautien torjumiskeinot liittyvät muurahaispesän organisaatioon, 

immuniteetin sosiaaliseen siirtymiseen sekä sairaiden yksilöiden hoitamiseen ja kuolleiden 

yksilöiden poistamiseen. Muurahaispesä on tarkkaan organisoitu eri osastoihin, joka jo itsessään 

vähentää kontakteja eri yksilöiden välillä rajoittaen tautien leviämistä. Muurahaispesä on 

suunniteltu siten, että eniten suojelua vaativat yksilöt eli kuningatar ja toukat ovat pesän keskellä ja 

vaarallisimmat ravinnonhakutehtävät hoitavat jo valmiiksi korkean kuolleisuusriskin omaavat 

vanhemmat työläiset. Muurahaisilla on sosiaalisina hyönteisinä apua toistensa hoitamisesta. 

Sosiaalisen hoidon eli allogroomingin avulla voidaan vähentää pesään tulleen taudin aiheuttamia 

kuolemia. Kuolleet yksilöt muodostavat merkittävän patogeenien lähteen pesän sisällä ollessaan, 

joten niiden nopea ja suunnitelmallinen poistaminen on tärkeä ennakoiva tautien torjuntakeino. 

Muurahaisten tautien torjunnan tutkiminen voi auttaa ymmärtämään myös muiden 

ryhmässä elävien ja sosiaalisten lajien tautien torjuntaa sekä isännän ja patogeenien 

välistä suhdetta. Lisätutkimuksia aiheesta tarvitaan vielä esimerkiksi muilla lajeilla, 

immuunigeenien osalta ja muurahaisten eri kehitysvaiheissa. 
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1. Johdanto 

Ryhmässä elämisellä on monia etuja verrattuna yksin elämiseen. Muurahaisilla ryhmässä eläminen 

on aitososiaalisina hyönteisinä kuitenkin hyvin pitkälle vietyä. Niiden yhteiskunnassa yksilöt ovat 

jakautuneet kasteihin, vain osa yksilöistä lisääntyy, työnjako on tarkkaan suunniteltua ja yhteistyö 

on merkittävässä osassa pesän toimintaa. Yhteistyöllä voidaan tehostaa jälkeläisten hoitoa, 

ravinnonhankintaa ja tautien torjuntaa sekä puolustautua paremmin saalistajilta. Näitä ryhmässä 

elämisen etuja pidetään syynä sille, miksi sosiaalisista hyönteisistä , esimerkiksi muurahaisista ja 

termiiteistä on tullut hallitsevia lajeja monissa eri elinympäristöissä (Theis ym., 2015). Sosiaaliset 

hyönteiset muodostavat jopa puolet maailmanlaajuisesta hyönteisbiomassasta (Kay ym., 2014). 

Kuitenkin myös muurahaisten ryhmässä elämisessä on haittapuolensa. Tartuntataudit voivat levitä 

helpommin ryhmän jäsenten välillä verrattuna yksin elämiseen. Tartunnat ovat todennäköisempiä, 

kun yksilöt elävät tiheästi ja niillä on sosiaalisia kontakteja toistensa kanssa. Muurahaisilla, joiden 

ryhmässä eläminen on hyvin pitkälle kehittynyttä, ryhmän jäsenet ovat usein lähisukulaisia 

keskenään ja siten alttiita samoille taudeille. Lisäksi maaperässä pesivillä lajeilla on 

elinympäristössään jo valmiiksi paljon loisia. Pitkäikäisissä yhdyskunnissa pesähygienian tuleekin 

olla laajaa, koska muuten pesään ehtii kertyä ajan mittaan valtava määrä loisia.  Näiden syiden takia 

voidaan odottaa, että ryhmässä eläminen tarjoaa otolliset olosuhteet tautien leviämiselle (Cremer 

ym., 2007). 

Muurahaisilla on kuitenkin sosiaalisina hyönteisinä myös keinonsa välttää ja hoitaa tartuntoja. 

Muurahaisten tautien torjuntaan kuuluu fysiologinen, käyttäytymiseen liittyvä ja organisaatioon 

liittyvä puolustus. Fysiologinen puolustus voi olla ennakoivaa tai aktivoitua tarpeen mukaan (Cremer 

ym., 2007). Fysiologinen puolustus tapahtuu enimmäkseen yksilötasolla ja se vaikuttaa kontaktien 

määrän kanssa tautien tarttuvuuteen. Kontaktien määrään taas vaikuttaa yksilöiden välinen 

käyttäytyminen. Käyttäytymisen kautta tapahtuva vuorovaikutus tartunnan saaneen ja terveen 

yksilön välillä vaikuttaa taudin tarttuvuuteen ja sen etenemiseen. Käyttäytymistä pidetäänkin 

ratkaisevana tekijänä yksilön immuniteetin ja tautien leviämisen välillä. Yksilöiden käyttäytyminen 

yhdessä vaikuttaa myös sosiaaliseen immuniteettiin, joka kuuluu oleellisena osana organisaatioon 

liittyvään puolustukseen (Theis ym., 2015). Organisaatioon liittyvä puolustus voi olla myös 

ennaltaehkäisevää tai aktivoitua tarpeen mukaan (Cremer ym., 2007).  
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Kandityöni tavoitteena on tarkastella muurahaisten tautien torjumista fysiologiselta, geneettiseltä 

ja käyttäytymiseen liittyviltä tasoilta, joita käsittelen tarkemmin eri näkökulmista.  Fysiologisella 

tasolla käsittelen muurahaisten metapleurarauhasta ja kutikulaa. Geneettisellä tasolla käsittelen 

immuunipuolustusta genomitasolla. Lisäksi kerron ruokavalion vaikutuksesta immuniteettiin ja 

Attini-muurahaisten sieniviljelmien tautien torjunnasta. Käyttäytymiseen liittyvän tautien torjunnan 

yhteydessä käsittelen organisaatioon liittyvää puolustusta, immuniteetin sosiaalista siirtymistä, 

kuolleiden yksilöiden poistamista ja sairaiden yksilöiden hoitamista. Näiden eri osa-alueiden 

tarkastelun ja kandityöni tavoitteena on antaa ymmärrys siitä, miten tautien torjunnalla voidaan 

ehkäistä ryhmässä elämisen negatiivisia vaikutuksia. 

 

 

 

2. Fysiologinen/geneettinen immuniteetti 
 

Fysiologinen tautien torjunta tapahtuu enimmäkseen yksilötasolla ja  se vaikuttaa yksilön omaan 

immuniteettiin. Metapleurarauhanen ja kutikula ovat osa muurahaisten fysiologista tautien 

torjuntaa. Lisäksi tautien torjuntaa tapahtuu geneettisellä tasolla. Tarkastelen näitä tarkemmin 

alla. 

2.1 Metapleurarauhanen 
 

Pesähygienian ylläpitoa ja taudinaiheuttajia varten muurahaisille on kehittynyt niille ominainen 

rauhasrakenne, metapleurarauhanen (Yek & Mueller, 2011). Se sijaitsee keskiruumiin 

mesosoomassa (Cremer ym., 2007).  Metapleurarauhasen tärkeimmät toiminnot ovat kemiallinen 

puolustus ja erilaisten antimikrobisten yhdisteiden tuotanto (Yek & Mueller, 2011). 

Metapleurarauhasen tuottamia yhdisteitä ovat esimerkiksi indoletikkahappo, myrmikasiini sekä 

karboksyylihappoja, etikkahappoja, pitkäketjuisia rasvahappoja, joitain alkoholeja, laktoneita ja 

ketohappoja sisältävät yhdisteet (Ortius-Lechner ym., 2000). Näitä yhdisteitä voidaan sumuttaa 

muiden yksilöiden päälle tai levittää pesämateriaaliin (Cremer ym., 2007). Tämä lisäksi 

metapleurarauhasta voidaan käyttää hajutunnistuksessa käytettävien kemikaalien tuotannossa ja 

reviirin merkkaamisessa (Yek & Mueller, 2011).  
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Entä erittyvätkö metapleurarauhasen tuotteet passiivisesti vai säännöstelläänkö niitä ja 

käytetäänkö niitä sattumanvaraisesti vai valikoivasti muurahaisten altistuessa patogeeneille? 26 

lajissa viidessä alaheimossa muurahaiset käyttävät etujalkojaan säännöstellääkseen 

metapleurarauhasen aukosta tulevia tuotteita. Jalkojen avulla voidaan painaa metapleurarauhasta 

ja se vaikuttaa siihen, kuinka paljon tuotteita rauhanen päästä ulos. Infrabukkaaliset pelletit 

sisältävät metapleurarauhasen tuottamia antimikrobisia-aineita ja ne tuotetaan muurahaisten 

suuontelossa sijaitsevissa taskuissa.  Muurahaiset, joilla on avoimia metapleurarauhasia, tuottavat 

enemmän infrabukkaalisia pellettejä kuin sellaiset muurahaiset, joilla on umpinaiset rauhaset. Tämä 

viittaa siihen, että muurahaiset käyttävät selektiivisesti metapleurarauhasen eritteitään, kun 

taudinaiheuttaja on läsnä. Sillä on tärkeitä vaikutuksia hygieenisen käyttäytymisen kehityksen 

ymmärtämiseen sosiaalisissa ryhmissä. Vaikka muurahaiset elävätkin sosiaalisissa ryhmissä, 

kokeellisen infektion puuttuessa metapleurarauhasen eritteitä käytetään silti vain vähän ryhmän 

muiden jäsenten hoitoon, muurahaiset suorittavat silloin lähinnä vain itsehoitoa (Fernández-Marín 

ym., 2006). 

Metapleurarauhasen voidaan ajatella olevan myös tärkeässä roolissa muurahaisten ekologisessa 

menestymisessä (Yek & Mueller, 2011). Metapleurarauhasen tuotteet ovat erityisen tärkeitä Atta-  

ja Acromyrmex -sukujen lehdenleikkaajamuurahaisille ja niitä käytetään myös niiden sieniviljelmien, 

kasvualustojen eli lehtien, kuningattaren sekä pesäkaverien hoitoon. Tutkimuksissa onkin osoitettu, 

kuinka Atta-suvun muurahaiset lisäävät metapleurarauhasten tuotteiden erittämistä kohdatessaan 

sienipatogeenin (Fernández-Marín ym., 2006). Metapleurarauhasta ei ole kuitenkaan kaikilla 

muurahaislajeilla. Esimerkiksi Formicinae- ja Myrmicinae -heimoilta se puuttuu. 

Metapleurarauhanen puuttuu yleisemmin koiraspuolisilta muurahaisilta kuin naaraspuolisilta 

työläisiltä (Yek & Mueller, 2011). 
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2.2 Kutikula fysiologisena suojana 

 

Kutikula peittää hyönteisillä kehon ulkopintoja, mukaan lukien etu- ja takasuolen sekä ilmaputkien 

luminaalista eli onteloon liittyvää puolta. Myös hyönteisten suuosat ovat kovettunutta kutikulaa  

(Moussian, 2010). Se on heterogeeninen, ei-solun sisäinen kalvo, jota epidermin solut erittävät. 

Kutikula sijaitsee epidermaalisen kerroksen ulkopuolella (Hackman, 1965). Kutikulan koostumus ja 

toiminta vaihtelee kehonosien ja kehitysvaiheen mukaan. Esimerkiksi ruuan pureskeluun tarkoitetut 

kutikulasta koostuvat suuosat ovat kovia, kun taas hyönteisten toukkien kutikula on 

koostumukseltaan pehmeä (Moussian, 2010). 

Moussianin (2010) mukaan kutikulalla on monia eri tehtäviä. Se suojaa pedoilta ja kuivumiselta, 

toimii liikkumisen mahdollistamana eksoskeletonina eli ulkoisena tukirankana sekä muodostaa 

fyysisen esteen taudinaiheuttajia vastaan. Se auttaa suojautumaan esimerkiksi hyönteismyrkkyjä 

vastaan ja sen on osoitettu lisäävään resistenssiä eli vastustuskykyä myrkyille. Resistenssin 

mahdollistavat kutikulan koostumuksen muutokset sekä sen paksuuntuminen. Nämä kutikulassa 

tapahtuvat muutokset hidastavat myrkyllisten molekyylien pääsyä hyönteisten kehoon. 

Geenitasolla kutikulassa tapahtuvat muutokset liittyvät tiettyjen geenien tai sellaisten proteiinien, 

jotka liittyvät rakenteellisiin ominaisuuksiin, lisääntyneeseen ekspressioon (Balabanidou ym., 2018). 

Kutikula on siis tärkeä muurahaisille. Vaikka kutikulaa käytetäänkin fysiologisena torjuntakeinona  

haitallisia patogeeneja vastaan, kaikki mikrobit eivät kuitenkaan ole haitallisia. Duplais kollegoineen 

(2021) on saanut tutkimuksissaan selville muurahaisten mikrobiomin yllättävän yhteyden kutikulan 

muodostumiseen. Mikrobiomin hyödyllisten bakteerien huomattiin vaikuttavan positiivisesti 

kutikulan muodostumiseen. 

Suoliston mikrobiomi vaikuttaa proteiinien, katekoliamiinien ja kitiinin muodostumiseen 

muurahaisten kutikulassa. Tämä taas vaikuttaa kutikulan makromolekyylirakenteeseen, 

paksuuteen, läpäisevyyteen ja mekaanisiin ominaisuuksiin (Duplais ym., 2021). On ehdotettu, että 

tyrosiini-aminohappo (Tyr), jota suoliston mikrobit tuottavat merkittäviä määriä hyönteisten 

kehityksen aikana, vaikuttaa erityisesti kutikulan muodostumiseen. Tätä tukevat myös aiemmat 

tutkimukset koskien hyönteisten kutikulan biokemiaa. Kutikulan biokemiaa koskevissa 

tutkimuksissa on myös havaittu, että suolistomikrobien typen kierrätysaktiivisuus liittyy useisiin 

biosynteettisiin reitteihin, jotka edistävät kutikulan muodostumista. Tällä tavoin symbioottiset 

mikrobit ovat epäsuorasti myötävaikuttaneet muurahaisten kutikulaan liittyviin ominaisuuksiin, 
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jotka ovat mahdollistaneet lajiryhmän sopeutumisen uusiin ekologisiin lokeroihin (Duplais ym., 

2021). 

Woodhams ja Brucker korostavat, että suoliston mikrobiomilla on siis merkittävä vaikutus isäntiensä 

terveyteen ja ravitsemukseen. Terveydellä ja ravitsemuksella taas on vaikutusta tautien torjuntaan, 

koska heikkokuntoiselle yksilölle taudin saaminen on isompi riski kuolla kuin hyvässä kunnossa 

olevalle. Lisäksi heikkokuntoisen yksilön immuniteetti saattaa muutenkin olla heikompi, jolloin se 

on alttiimpi taudeille (Woodhams & Brucker, 2013). 

 

 

 

2.3 Immuunipuolustus genomitasolla 
 

Yksi tekijä, mikä vaikuttaa tautien tarttuvuuteen on isännän herkkyys niille. Tietyt tekijät lisäävät ja 

vähentävät isännän herkkyyttä saada tartunta. Alhainen herkkyys loiselle voi estää sen leviämisen, 

vaikka terveet yksilöt olisivatkin olleet kosketuksissa tartunnan saaneen yksilön kanssa (Cremer ym., 

2007).  

Koska hyönteisyhteiskunnan jäsenet ovat tyypillisesti geneettisesti hyvin samankaltaisia, niiden 

voidaan olettaa olevan alttiita samanlaisille loisille. Alhaisen geneettisen monimuotoisuuden 

negatiiviset vaikutukset ilmenivät myös tutkimuksissa, joissa havaittiin, että sisäsiittoisuus saattaa 

lisätä loisten määrää. Yksi profylaktinen eli ennaltaehkäisevä puolustusstrategia olisikin siksi lisätä 

geneettistä monimuotoisuutta pesien sisällä. Onkin huomattu, että polygamisissa pesissä, joissa on 

useampi lisääntyvä kuningatar tai yksi kuningatar parittelee useiden koiraiden kanssa , muurahaiset 

kärsivät vähemmän loisista. Monogamisissa pesissä, joissa on vain yksi kuningatar, joka parittelee 

vain yhden koiraan kanssa, sukulaisuusaste on korkeampi, jolloin muurahaiset kärsivät enemmän 

loisista. Toinen geneettinen tautien ehkäisykeino on lisätä rekombinaatioastetta, joka parantaisi 

myös geneettistä heterogeenisyyttä ja siten tautien torjuntaa (Cremer ym., 2007).  

 Samankaltaisia tuloksia on saatu myös tutkimuksissa, joissa loisten vastustuskykyä verrattiin 

muurahaispesien välillä, joilla on joko korkea tai alhainen geneettinen monimuotoisuus. Suurilla 

loisten annoksilla ei havaittu eroa ryhmien välillä. Pienellä loisten annoksilla kuitenkin havaittiin 
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merkittävä ero korkean ja alhaisen geneettisen monimuotoisuuden omaavien ryhmien välillä, joissa 

suurempi geneettinen monimuotoisuus lisäsi vastuskykyä loisille (Hughes & Boomsma, 2004). 

On syytä kuitenkin ottaa huomioon, että geneettisen monimuotoisuuden lisääminen ei ole 

automaattisesti toimiva keino välttää patogeenien tartuntoja. Vaikka korkea geneettinen 

monimuotoisuus vähentäisi yksittäisten loisten aiheuttamia infektioita, se voi samalla lisätä pesän 

herkkyyttä muille erilaisille loisille. Siksi geneettisen monimuotoisuuden lisääminen ei ole 

välttämättä toimiva apukeino kaikissa olosuhteissa (Cremer ym., 2007). 

Toinen, vielä yksityiskohtaisempi näkökulma ymmärtää muurahaisten immuunipuolustusta 

genomitasolla on käsitellä siitä vastaavia geenejä. Indusoituva immuunivaste perustuu kahdelle 

signalointireitille: Tollille ja Imd:lle. Imd-reitti toimii pelkästään immuniteetissa, kun taas Toll-reitti 

toimii immuunipuolustuksen lisäksi myös kehitysprosesseissa. Tol l- ja Imd-reitit ovat yhteydessä 

toisiinsa ja toimivat synergistisesti eli toistensa vaikutuksia voimistaen. Molemmat reitit ovat osa 

humoraalista eli liukoisiin vasta-aineisiin perustuvaa immuunivastetta. Niissä mikrobien 

tunnistaminen toimii laukaisevana tekijänä ja se saa aikaan monivaiheisen signaalinsiirron kautta 

antimikrobisten peptidien, lysotsyymien, ja muiden mikrobeihin kohdistuvien aineiden erittymisen. 

Muita immuniteettia edistäviä signalointireittejä ovat JNK- ja JAK/STAT-reitit (Viljakainen, 2015). 

Signalointireittejä täydentää myös soluvaste, joka on toinen hyönteisimmuniteetin komponentti. 

Sen tunnusmerkkejä ovat hemosyytit, jotka osallistuvat fagosytoosiin, vieraiden hiukkasten 

kapseloimiseen ja fenoloksidaasikaskadin aktivoitumiseen, mikä johtaa makroloisten 

melanisoitumiseen (Viljakainen, 2015). 

 

2.4 Attini-muurahaisten sieniviljelmien tautien ehkäisy 
 

Hyönteisten sieniviljelyä on tutkittu parhaiten Attini-heimon muurahaisilla. Niiden yhteisen esi-isän 

on arvioitu kehittäneen tämän sieniviljelyn noin 50 miljoonaa vuotta sitten. Erityisesti Attini-

heimoon kuuluvilla Atta- ja Acromyrmex -suvuilla, jotka ovat lehdenleikkaajamuurahaisia, on tehty 

tutkimuksia (Barke ym., 2011). Viljelty sieni elää symbioosissa muurahaisten kanssa. Sieni tarjoaa 

muurahaisille ruokaa. Vastineeksi muurahaiset ylläpitävät sienelle optimaalisia kasvuolosuhteita, 

torjuvat kilpailevia mikro-organismeja ja estävät näiden kilpailijoiden kasvuolosuhteita kemiallisen 

puolustuksen keinoin (Ortius-Lechner ym., 2000). 
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Attini-muurahaiset ovat myös tekemisissä aktinomykeettibakteerien kanssa, joita ovat esimerkiksi 

Pseudonocardia ja Streptomyces -sukujen bakteerit. Aktinomykeettibakteerit tuottavat erilaisia 

antibiootteja, joita käytetään taudinaiheuttajien torjunnassa sieniviljelmissä. Erityisen tehokas ja 

useisiin taudinaiheuttajasieniin tehoava antibiootti on nystatiini P1, joka kuuluu polyeeneihin. 

Tautien torjunta sieniviljelmissä on tärkeää, koska taudinaiheuttajat, erityisesti Escovopsis-suvun 

sienet voivat tuhota muurahaisten oman sieniviljelmän jopa viikossa, jos niitä ei torjuta (Barke ym., 

2011). 

Tutkimuksissa on ehdotettu kahta teoriaa siitä, miten Attini-muurahaiset valitsevat hyödyllisiä 

bakteereja maaperän monimuotoisesta mikrobiyhteisöstä ja kuinka muurahaiset muodostavat 

symbioosin aktinomykeettien kanssa. Nämä kaksi mutualistista teoriaa ovat nimeltään Partner 

Choice  ja Partner Fidelity Feedback (Barke ym., 2011). 

Ensimmäisen teorian, Partner Choicen mukaan hyödylliset bakteerit hankitaan ympäristöstä. 

Näyttöä on saatu siitä, kuinka Acromyrmex actospinosus -muurhaiset keräävät ja isännöivät 

antifungaalisia aktinomykeettejä, erityisesti Streptomyces-lajeja maaperästä. Tämä on järkevää, 

koska vaikka tietyt aktinomykeettikannat ovat kehittyneet yhdessä muurahaisten kanssa, niiden on 

oltava alun perin hankittu ympäristöstä (Barke ym., 2011).  Teorian mukaan isäntä valitsee tällä 

hetkellä hyödyllisiä symbiontteja kaikkien symbionttien joukosta. Attini-muurahaisten ja 

aktinomykeettien symbioosin ratkaiseva tekijä on antibioottien tehokkuuden ylläpitäminen, kun 

patogeenit yrittävät kuitenkin kehittyä vastustuskykyisiksi niille. Useiden eri 

aktinomykeettibakteerien kerääminen maaperästä ja niiden tuottamat erilaiset antibiootit voivat 

siis auttaa muurahaisia hidastamaan patogeenien resistenssin kehittymistä. Lisäksi maaperän 

aktinomykeettien tiedetään jakavan antibioottiresistenssigeenejä horisontaalisen geenisiirron 

kautta, joten on mahdollista, että kaikki Attini-muurahaispesistä löydetyt aktinomykeettibakteerit 

ovat resistenttejä kaikille tuotetuille antimikrobisille aineille, mikä mahdollista niiden yhteiselon 

samassa muurahaispesässä (Barke ym., 2011). 

 Toisen teorian, Partner Fidelity Feedbackin mukaan symbioosi on muodostunut pitkäaikaisen 

koevoluution kautta, jossa kahden lajin edut yhdistetään ja tämä saa aikaan vastavuoroisen 

käyttäytymisen. Symbiontin auttaessa isäntäänsä, terveempi isäntä palauttaa automaattisesti 

yhteistyöstä saamansa hyödyt symbiontille. Tällöin molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. Jos 

Pseudonocardia-aktinomykeettibakteeri leviää vertikaalisesti, hyödyllisiä Pseudonocardia-kantoja 

sisältävät muurahaispesät olisivat hedelmällisempiä ja tämä vastaavasti lisäi si Pseudonocardia-
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kantojen kelpoisuutta. Lisäksi tässä teoriassa aktinomykeettien ja Escovopsis-patogeenin välillä on 

evolutiivista kilpavarustelua, jossa aktinomykeetit pyrkivät  tuottamaan yhdisteitä, joilla yritetään 

välttää Escovopsis-patogeenia tuhoamasta muurahaisten hyödyntämiä sienilajeja. Vaikka 

aiemmissa tutkimuksissa onkin saatu erityisesti Partner Choice -teoriaa puoltavia tuloksia, myös 

Partner Fidelity Feedback -teorialle on löytynyt todisteita aikaisemmista tutkimuksista, jotka tukevat 

teoriaa, mutta eivät todista sitä. On hyvä huomioida myös, että teoriat eivät suoraa sulje pois 

toisiaan  (Barke ym., 2011).  

 

 

2.5 Ruokavalion vaikutus immuniteettiin 
 

Ruokavalio on yksi osa hyönteisyhteisöjen immuniteettia. Immuniteetin taustalla olevat 

ominaisuudet voivat vaatia tietynlaista ravitsemusta ja hiilihydraatti -proteiini tasapainolla on 

vaikutusta immuniteettiin. Ruuan saatavuutta pidetään yleisesti tärkeänä immuunitoiminnan 

rajoitteena, koska immuniteettitoimintojen ylläpitokustannukset ovat korkeat verrattuna muihin 

fysiologisiin kustannuksiin. Monet tutkimukset ovat osoittaneet kompromisseja (engl. trade-off) 

yksilöllisen immuniteetin ja muiden kuntoa parantavien toimintojen välillä, jotka tulevat akuuteiksi 

ruuan puutteen vuoksi. Sekä ravinnon makroravinteiden määrä että niiden suhteellinen osuus voi 

vaikuttaa immuunivasteeseen sekä moniin fysiologisiin ja elinkierrollisiin ominaisuuksiin. Erityisesti 

makroravinteista proteiinit ja hiilihydraatit sekä niiden vuorovaikutukset ovat muovanneet 

immuunitoimintaa (Kay ym., 2014). 

Kayn ym. (2014) mukaan ruokavaliolla ei ole niin merkittävää vaikutusta yksin eläville, mutta 

muurahaisten työläisryhmissä korkeahiilihydraattisen ruokavalion hyödyt tulevat selkeämmin esiin. 

Tämä kävi ilmi tutkimuksessa, jossa korkeahiilihydraattinen ruokavalio vähensi työläisten 

kuolleisuutta, kun pesät altistettiin Metarhizium anisopliae -loissienelle. Korkeahiilihydraattisella 

ruokavaliolla olleet työläiset selvisivät 2,8 kertaa pidempään työläisryhmissä kuin yksin ollessaan ja 

runsasproteiinisilla ruokavaliolla olleet vain noin 1,3 kertaa pidempään työläisryhmissä verrattuna 

yksin oleviin. Sen sijaan sosiaaliseen hoitoon eli allogroomingiin, joka on yksi sosiaalisen 

immuniteetin mekanismi, ravinnolla oli vain vähän vaikutusta (Kay ym., 2014). 

Tutkimuksessa testattiin myös metapleurarauhasen vaikutusta ravitsemukseen liittyvään 

immuniteettiin. Metapleurarauhanen tuottaa siis antibiootteja, joita käytetään tautien 
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torjumisessa. Osalta muurahaisista tukittiin metapleurarauhanen ja siten estettiin antibioottien 

tuotto niiden altistuessa Metarhizium anisopliae -loissienelle. Tutkimuksissa kävi ilmi, että 

yksinäisillä muurahaisilla, joilla metapleurarauhanen oli tukittu ja niillä, joilla sitä ei ol lut tukittu, 

selviytymisaste oli samanlainen ruokavaliosta riippumatta. Sen sijaan työläisryhmissä elävissä 

muurahaisissa metapleurarauhasen tukkiminen vähensi merkittävästi selviytymistä, erityisesti 

1P:3C-ruokavaliolla (P=proteiini, C=hiilihydraatti). Metapleurarauhasen toiminta vastaa noin 13–20 

% perusaineenvaihduntanopeudesta, joten hiilihydraattien niukkuus proteiinipitoisessa 

ruokavaliossa voi vähentää metapleurarauhasen antibioottien tuotantotehokkuutta (Kay ym., 

2014). 

Hiilihydraattien hyödyntämistä on ehdotettu myös mekanismiksi, joka mahdollistaisi suuren 

yksilömäärän ylläpidon muurahaispesissä. Tämä johtuu työläisten eliniän pidentämisestä ja pesien 

kasvusta tautien hallittavuuden vuoksi. Laajemmassa kuvassa tulokset tukevat käsitystä siitä, että 

muurahaisten monipuolistuminen liittyy läheisesti koppisiemenisten kasvien runsastumiseen. Se 

antoi muurahaisille tietyn ravintoaineen eli hiilihydraattien lähteen ja toimi näin uutena resurssina. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan myös ajatella, että hiilihydraattien hyväksikäyttö voisi myös 

edistää muurahaisten ja muiden sosiaalisten ryhmien ekologista dominanssia. Sosiaalisten 

hyönteisten hiilihydraattien hyödyntämistä voidaan pitää mahdollisesti jopa evoluti ivisena etuna. 

Ovathan tartuntataudit kuitenkin merkittävä ryhmässä elämisen kustannus ja tämän haasteen 

ratkaiseminen on merkittävä etu koko lajille (Kay ym., 2014).  

 

 

 

 

3. Käyttäytymiseen liittyvä immuniteetti 

3.1 Organisaatioon liittyvä puolustus 
 

Yksilötiheissä yhteisöissä taudit leviävät erityisen helposti keskinäisten kontaktien kautta. Siksi 

kontaktien määrän rajoittaminen on monissa sosiaalisissa hyönteisyhteiskunnissa, erityisesti 

suurissa muurahais- ja termiittiyhteiskunnissa toimiva tautien ehkäisemiskeino ja se vähentää myös 

jo tulleen taudin leviämistä (Cremer ym., 2007).  
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Kontaktien määrän rajoittamiseen ja organisaation toimivuuteen liittyen kommunikointi  

yhdyskunnissa on ensiarvoisen tärkeää. Kommunikoinnin avulla muurahaiset osaavat toimia ja 

tehdä oikeita päätöksiä tartunnan estämiseksi. Yli- ja alireagointi infektioon käy yhdyskunnalle 

kalliiksi. Pesän jäsenten on samanaikaisesti otettava huomioon ulkoiset tiedot loisten määrästä ja 

virulenssista sekä tiedot pesän sisäisestä tilasta, esimerkiksi kuinka moni ja mitkä yksilöt ovat 

altistuneet, saaneet tartunnan tai ovat immuuneja sekä kuinka tehokas ennaltaehkäisevä puolustus 

tiettyä loista vastaan on. Yhdyskunnan pitää siis päättää, mitä puolustusstrategiaa se käyttää, 

milloin se aloitetaan, mistä se aloitetaan, kenen tulee olla vastuussa puolustusmekanismista ja ketä 

sen tulisi suojella (Cremer ym., 2007). Seuraavaksi käsittelen infektioiden vakavuusasteet ja 

esittelen erilaisia muurahaisille ominaisia organisaatioon liittyviä puolustusstrategioita  ja- 

mekanismeja.  

Pesässä olevilla infektioilla on kolme vakavuusastetta: Alin taso on, kun tartunta rajoittuu 

jätehuollosta huolehtiviin työläisiin tai ravinnonhakijoihin. Tämä on pienin uhka, koska tähän 

joukkoon kuuluvien yksilöiden työtehtävät sijoittuvat pesän ulkopuolelle, jolloin riski taudin 

pääsystä pesän sisään on pienempi. Keskitaso on, kun infektio saavuttaa ja leviää 

reunapesäalueeseen, jossa on enimmäkseen vanhoja työläisiä. Korkein taso on, kun infektio pääsee 

leviämään pesän keskelle, jossa nuoret työläiset ja jälkeläiset voivat saada tartunnan. Infektio on 

tappava, kun pesän toiminta romahtaa työläisten työvoiman ehtymisen vuoksi tai kun kuningatar 

itse saa tartunnan (Cremer ym., 2007). 

Muurahaisyhdyskunnille on ominaista spatiaalinen ja käyttäytymiseen liittyvä lokeroituminen. 

Saman ikäiset ja/tai samaan kastiin kuuluvat jäsenet suorittavat samanlaisia tehtäviä tietyissä pesän 

osastoissa, aloittaen jälkeläisten hoitoon liittyvistä tehtävistä pesän keskellä, josta ne siirtyvät 

ylläpitotehtäviin pesän reuna-alueille. Vanhemmat työläiset suorittavat esimerkiksi 

ruuanhakutehtäviä. Koska vuorovaikutus tapahtuu enimmäkseen osastojen sisällä eikä niiden 

välillä, infektiot pysyvät usein paikallisina tietyissä osastoissa. Tätä voidaankin kutsua 

organisaatioimmuniteetiksi (Cremer ym., 2007).  

Muurahaiset käyttävät myös useampia esteitä estämään loisten leviämistä ulkopesäalueelta pesän 

sisäänkäynnin kautta sen sisään. Tämä on erityisen tärkeää, koska ulkopesäalueella työskentelee 

enimmäkseen iäkkäämpiä työläisiä, mutta sisäpesän alueella elävät nuoremmat yksilöt, toukat ja 

kuningatar, jotka tarvitsevat enemmän suojelua taudeilta. Nuoremmat työläiset ovat arvokkaampia  
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kuin vanhemmat, koska vanhemmilla työläisillä kuolleisuusriski on muutenkin jo valmiiksi korkeampi  

(Cremer ym., 2007). 

Sosiaalinen syrjäyttäminen on tehokas aktivoitu reaktio tartunnan saaneiden ja ei-tartunnan 

saaneiden yksilöiden välisen kontaktien rajoittamiseen. Termiitit esimerkiksi varoittavat 

pesäkavereitaan tulemasta tartunnan saaneen yksilön lähelle käyttämällä 

värinäpatogeenihälytystä. Tartunnan saanut yksilö voidaan myös eristää fyysisesti rakentamalle sen 

ympärille seinät. Syrjäyttämisen ja eristämisen tavoin patogeenin lähteen välttäminen on tehokas  

keino vähentää tartuntoja. Vältettävät alueet ovat usein sellaisia, joissa on runsaasti loisia (Cremer 

ym., 2007). 

Pesän jätehuolto on tarkkaan organisoitu. Siinä puhtaat pesäalueet ja roskapaikat ovat tiukasti 

eroteltu toisistaan. Esimerkiksi ruokajämiä poistetaan jatkuvasti pesän keskusalueelta ja ne 

kerätään roskapaikoille, jotka sijaitsevat pesän reunalla tai sen ulkopuolella. Ros kapaikat ovat usein 

alamäkeen, jotta sade ei huuhtoisi jätteitä takaisin pesään. Jätteiden lisäksi myös sieni-itiöitä 

voidaan kerätä kasoihin, jotka peitetään lopulta maa-aineksella. Tämä auttaa pitämään loisinfektiot 

paikallisina (Cremer ym., 2007). 

 

 

3.2 Immuniteetin sosiaalinen siirtyminen 
 

Isännän infektiohistoria voi vaikuttaa merkittävästi sen sairastumisherkkyyteen. Aikaisemmin 

saadut infektiot voivat antaa yksilölle immuniteetin ja siten suojata tätä, jos se kohtaa saman 

patogeenin uudestaan eli patogeeni on homologinen. Yksilö voi saada immuniteetin esimerkiksi 

hoitamalla tartunnan saanutta. Tällöin riittävän pieni patogeeniannos saa aikaan matalatasoisen 

infektion, joka ei kuitenkaan saa aikaan varsinaista tautia. Matalatasoinen infektio saa aikaan 

antifungaalisten geenien säätelyn ja siten hyönteisten antifungaalisen aktiivisuuden. Tätä kutsutaan 

immuniteetin sosiaaliseksi siirtymiseksi. Immuniteetin sosiaalisella siirtymisellä on tärkeä rooli  

tautien leviämisessä ja niiden ehkäisyssä, koska hoitoa antavat yksilöt ovat samalla itse vaarassa 

saada taudin. Sosiaalinen immuniteetti toimii siis samalla tavalla kuin ihmisten rokotteet (Pull ym., 

2018). 
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Pull ym. (2018) mukaan sosiaalisen siirtymisen kautta saatu immuniteetti ei kuitenkaan suojaa enää 

yksilöä, jos se kohtaa eri patogeenin kuin ensimmäisellä kerralla eli patogeeni on heterologinen. 

Tällöin yksilölle ei ole vielä kehittynyt immuniteettia sitä vastaan. Aikaisempi infektio voi myös lisätä 

isännän herkkyyttä muille heterologisille taudinaiheuttajille, varsinkin jos toinen infektio tapahtuu, 

kun ensimmäinen infektio on vielä päällä. Tällaisia päällekkäisiä sekundaarisia infektioita kutsutaan 

superinfektioiksi. Niillä on erityisen suuri vaikutus isännän terveyteen ja eloonjäämiseen, mikä 

johtuu kilpailusta tai yhteistyöstä kahden patogeenin välillä samassa isännässä. Ne voivat yhdessä 

aiheuttaa nopeampaa isännän hyväksikäyttöä kuin mihin kumpikaan patogeeni yksinään pystyisi  

(Pull ym., 2018). 

Isännän infektiohistoria voi vaikuttaa immuniteetin siirtymisen lisäksi myös taudin 

välttämiskäyttäytymiseen, joka voi muuttaa muurahaisten herkkyyttä patogeeneihin liittyville 

ärsykkeille (Pull ym., 2018). Hyönteisten tiedetään pystyvän oppimaan tehtäviä ja niihin liittyviä 

ärsykkeitä ja lisäämään tiettyä käyttäytymistään kokemuksen myötä. Siksi sosiaalisen immuniteetin 

adaptiivisuus on ehkä helppo ymmärtää jopa näin pienillä eläimillä (Walker & Hughes, 2009). 

 

3.3 Kuolleiden yksilöiden poistaminen ja aggressiivinen käytös sairaita kohtaan 
 

Pesän sisään kuolleet muurahaiset muodostavat merkittävän tartuntariskin pesän muille jäsenille 

(Cremer ym., 2007). Lisäksi pesän sisäinen korkea kosteus ja suhteellisen vakaa lämpötila 

pahentavat mikrobipatogeenien kasvua kuolleissa muurahaisissa. Siksi  ruumiiden nopea poisto on 

erittäin tärkeää (Choe ym., 2009). 

Nekroforeesi tarkoittaa kuolleiden yhdyskunnan jäsenten poistamista pesästä. Se on tyypillistä 

sosiaalisille hyönteisille ja osa niiden synnynnäistä hygieniakäyttäytymistä (Choe ym., 2009). 

Ruumiille luodaan hautausmaita, jossa ne kerätään samaan paikkaan. Ruumiiden poiston 

suorittavat siihen tehtävään erikoistuneet työläiset. Ne altistavat joskus ruumiita auringon UV-

säteilylle, joka tappaa nopeasti ruumiin pinnalle nousevia sieni-itiöitä. Jotkut termiitit purevat 

ruumiista jalkoja irti, jolloin ruumis kuivuu ja siinä olevat loiset kuolevat (Cremer ym., 2007). 

Nekroforeettinen käytös perustuu kuolleiden yksilöiden ruumiissa tapahtuviin kemiallisiin 

muutoksiin. Muurahaisyhdyskunnan kuolleet jäsenet tunnistetaan kutikulan hajonneiden 

rasvahappojen kautta, koska kutikulan kemiallinen koostumus muuttuu hyvin nopeasti 
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muurahaisten kuoltua ja se toimii signaalina muille yhdyskunnan jäsenille. Elävien tai juuri 

kuolleiden muurahaisten kutikulassa on kahta niille tyypillistä rasvahappoa: dolikodiaalia ja 

iridomyrmesiiniä. Nämä yhdisteet kuitenkin katoavat kutikulasta noin yhden tunnin kuluessa 

kuolemasta. Nimenomaan näiden yhdisteiden puuttuminen sekä eläviin yksilöihin liittyvät 

kemialliset signaalit toimivat siis vihjeinä, jotka siten estävät nekroforeettista käyttäytymistä eläviä 

yksilöitä kohtaan. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että jos elävien muurahaisten päälle sumutetaan 

samanlaisia kemiallisia aineita, joita syntyy kuolleissa muurahaisissa, tämä saa aikaan 

nekroforeettisen käyttäytymisen muurahaisyhdyskunnassa näitä yksilöitä kohtaan (Choe ym., 

2009). 

Muurahaisilla esiintyy myös aggressiivista käytöstä sairasta yksilöä kohtaan. Tämä ilmenee sairaan 

yksilön puremisena ja raahaamisena, jolla yritetään estää taudinaiheuttajan leviäminen syvemmälle 

yhdyskuntaan poistamalla sairas yksilö yhdyskunnasta. Lasius neglectus -lajin muurahaisilla 

suoritettu tutkimus osoitti, että sairaat yksilöt käyttäytyivät agressiivisemmin toisia sairaita 

pesäkavereitaan kohtaa. Terveet yksilöt eivät reagoineet sairaisiin niin voimakkaasti (Pull ym., 

2018). Joskus vieläkin radikaalimmat keinot tartunnan estämiseksi ovat loppupeleissä hyödyksi 

pesän yhteiskunnalle. Sairaita yksilöitä voidaan jopa tappaa. Etenkin nuoremmat termiitit joutuvat 

joskus turvautumaan kannibalismiin (Cremer ym., 2007). 

Jos mikään muu ei auta, viimeisenä keinona on kokonaisen pesän hylkääminen, jolloin vanhaan 

pesään jäävät ainoastaan tartunnan saaneet yksilöt. Tämä on kuitenkin äärimmäinen keino ja 

infektio pitää olla todella vakava, jotta tätä keinoa käytettäisiin (Cremer ym., 2007).  

 

 

 

3.4 Sairaiden yksilöiden hoitaminen 
 

Sosiaalisilla lajeilla on hyötyä siitä, että lajin sisällä yksilöt voivat hoitaa toisiaan. Tästä voidaan 

käyttää termiä allogrooming. Allogrooming onkin tärkeä puolustuskeino sosiaalisilla eläimillä, koska 

se mahdollistaa loisten, kuten punkkien, kirppujen, sukkulamatojen, sienirihmojen ja sieni -itiöiden 

tehokkaan poistamisen paikoista, joihin yksilö itse ei pääse käsiksi itsehoidon aikana.  Loisten 

poistaminen voi vastaavasti lisätä hoidettavan yksilön eloonjäämistä. Allogrooming myös vähentää 
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loisten leviämistä ryhmän sisällä, jos hoitoa antavalla yksilöllä on keinoja tappaa loiset tai inaktivoida 

tartuntoja aiheuttavat hiukkaset (Hughes & Boomsma, 2004; Walker & Hughes, 2009). Esimerkiksi 

hoitoa antava yksilö voi estää patogeenin leviämisen suussaan. Patogeenit kerätään suuontelossa 

sijaitseviin taskuihin, tapetaan lisäämällä antimikrobisia aineita ja lopulta  syljetään pois pesän 

ulkopuolelle. Loisten poistamisen ja leviämisen estämisen lisäksi allogroomingilla on myös 

sosiaalisia tehtäviä. Sosiaalisissa hyönteisissä allogrooming-hoito ja trofallaksia eli nestemäisen 

ruuan vaihto suun kautta johtavat kemiallisten signaalien siirtymiseen yksilöiden välillä. Näiden 

kemiallisten signaalien, kuten hajujen avulla ne voivat tunnistaa pesäkumppaninsa (Cremer ym., 

2007). 

Allogrooming hoidolla on kuitenkin omat haittapuolensa ja riskinsä. Allogrooming vie aikaa ja 

energiaa, sekä se lisää loisten tarttumisen riskiä sairaalta hoitoa antaneelle yksilölle. Allogroomingin 

onkin havaittu olevan yleisempää silloin, kun hoitava ja hoidettava osapuoli sairastavat samaa 

tautia, koska silloin uuden tartunnan riski ei ole niin vakava (Reber ym., 2011). 

Allogrooming riippuu todennäköisesti loisuhan olemassaolosta ja sijainnista. Sitä pidetään yhtenä 

ehdollisena vastauksena vaarallisten loisten esiintymiseen. Esimerkiksi allogroomingin 

esiintymistiheys lisääntyi termiitti- ja muurahaisryhmissä, jotka oli kokeellisesti saastutettu 

Metarhizium anisopliae -sieni-itiöillä (Hughes & Boomsma, 2004; Walker & Hughes, 2009). 

Allogrooming voi kuitenkin olla myös jatkuvasti käytetty puolustuskeino, jota sovelletaan 

järjestelmällisesti yksilöihin, jotka ovat erityisen todennäköisesti infektion kantajia, riippumatta 

loisten todellisesta läsnäolosta. Esimerkiksi ravinnonhakumatkan jälkeen pesään palaavien 

yksilöiden systemaattinen hoito voi olla tapa poistaa havaitsemattomat loiset ennen kuin ne voivat 

siirtyä muihin pesäkavereihin. 

Tapa, jolla ryhmä reagoi loisiin, voi myös riippua sekä loisten että ryhmän ominaisuuksista. 

Erityisesti itsehoidon ja allogroomingin määrä ja tehokkuus voivat vaihdella infektioannoksen ja 

infektiovaiheen mukaan, koska itiöiden poistaminen on huomattavasti haastavampaa, jos niitä on 

paljon tai ne ovat ehtineet kiinnittymään muurahaisten kutikulaan. Allogroomingin tehokkuus  

riippuu myös ryhmän koosta. Suuremmat muurahaisryhmät voivat hoitaa kerralla enemmän 

yksilöitä ja siten pystyvät poistamaan itiöitä tehokkaammin kuin pienet ryhmät. On hyvä kuitenkin 

muistaa, että pienillä ryhmillä on taudin tullessa enemmän menetettävää, koska yksilöitä on jo 

valmiiksi vähemmän. Tämän vuoksi pienet ryhmät voivat panostaa silti suhteellisesti enemmän 

sairaiden yksilöiden hoitoon (Reber ym., 2011). 
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Tutkimuksissa havaittiin, että jos muurahaisia otettiin uudelleen sisään pesään, allogroomingin 

määrä ei riippunut sieni-itiöistä. Työläiset hoitivat kaikki pesäkaverinsa, jotka otettiin uudelleen 

ryhmään, olivatpa ne saaneet tartunnan tai eivät. Näin voidaan minimoida mahdolliset riskit 

huomioiden myös tautia kantavat yksilöt. Ei-kontaminoitujen yksilöiden hoito oli suurempaa, jos 

ryhmä oli aikaisemmin altistunut vastaavalle taudinaiheuttajalle. Lisäksi havaittiin, että itsehoidon 

määrä lisääntyi sieni-itiöiden läsnä ollessa, mikä osoittaa, että muurahaiset pystyvät havaitsemaan 

tartuntariskin (Reber ym., 2011). 

Frank ym. osoittivat tutkimuksessaan (2018), että allogroomingin lisäksi muurahaisten voivat hoitaa 

toisiaan nuolemalla. He tutkivat afrikkalaista Megaponera analis -muurahaislajia, jotka hyökkäävät 

usein termiittikekoihin ja ovat siten alttiita loukkaantumaan. Muurahaisten syljen oletetaan 

sisältävän antimikrobisia aineita, jotka edistävät haavan paranemista. Haavan hoito on erittäin 

tärkeää, koska avonainen haava sisältää merkittävän infektioriskin. He havaitsivat myös, että 

vakavasti loukkaantuneita yksilöitä ei usein enää hoidettu. Tämä johtui loukkaantuneen 

reagoimattomuudesta. Sitä vastoin lievästi loukkaantuneet esittivät tilansan olevan vakavampi kuin 

se todellisuudessa oli (Frank ym., 2018). 

 

 

4. Pohdinta 
 

Muurahaisten tautien torjunta tapahtuu fysiologisilla, käyttäytymis - ja organisaatioon liittyvillä 

tasoilla (Cremer ym., 2007). Nämä eri tautien torjuntaan liittyvät tasot täydentävät toisiaan ja 

toimivat osittain rinnakkain. Ehdotan, että näistä eri tautien torjunnan tasoista voitaisiin tehdä  

jatkossa vertailevia tutkimuksia. Voitaisiin esimerkiksi selvittää minkälaisissa tilanteissa  mikäkin 

taudin torjunnan taso on tehokkain sekä miten eri tasot voisivat käytännössä täydentää toisiaan. 

Esimerkiksi jos yksilön fyysisenä esteenä taudinaiheuttajille toimiva kutikula olisi vahingoittunut, 

miten sitä voitaisiin muilla tautien torjunnan keinoin kompensoida. 

Vaikka tautien torjunnalla on hyvään pyrkivät tavoitteet eli suojella pesää ja erityisesti sen 

arvokkaimpia yksilöitä, se ei ole silti täysin yksiselitteistä. Vaikka tautien torjunta onkin 

muurahaispesää kokonaisuudessaan ajatellen hyödyksi, siihen liittyy kuitenkin omat riskinsä koskien 

erityisesti yksittäistä yksilöä. Esimerkiksi sairaiden yksilöiden hoitaminen on aina riski hoitoa 
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suorittavalle yksilölle. Jos hoitoa antavalle yksilölle ei ole kehittynyt immuniteettia kyseistä tautia 

kohtaan, sillä on vaarana saada samalla itselleen tartunta (Reber ym., 2011). Vastausta odottavia 

kysymyksiä liittyen tartunnan saaneihin yksilöihin on kuitenkin vielä olemassa: milloin tartunnan 

saaneen yksilön kannatta tehdä altruistinen itsemurha (Cremer ym., 2007)? Pesän edun kannalta 

ajateltuna yksittäisen muurahaisen altruistinen itsemurha saattaisi olla eduksi. Tätä selittää se, että 

erityisesti muurahaisten kohdalla yksilöiden välinen sukulaisuussuhde on usein huomattava, ja 

tällöin kannattaakin auttaa pesän muita jäseniä oman edun sijasta erityisesti, jos omat 

selviytymismahdollisuudet ovat jo alkujaankin heikot. Ryhmän yhteisen edun tavoitteleminen 

korostuu myös sairaiden yksilöiden hoitamisessa. Mielestäni muurahaisten ryhmän jäsenten 

hoitaminen on kiinnostava tutkimuskohde, koska vaikka ne pystyvät tuottamaan kerralla paljon 

jälkeläisiä ja jo yhdessä pesässä on todella paljon yksilöitä, silti ne voivat panostaa niinkin paljon 

yksilötason hoitoon. 

Geneettisen monimuotoisuuden lisäämistä on ehdotettu keinona vähentää patogeenien tartuntoja. 

Cremer (2007) kuitenkin muistuttaa, että geneettisen monimuotoisuuden lisääminen ei ole 

hyödyllistä kaikissa olosuhteissa. Geneettinen heterogeenisuus saattaakin vähentää yksittäisten 

loisten aiheuttamia infektioita, mutta tarjota samalla suuremman valikoiman loisille (Cremer ym., 

2007). Ehdotan, että näistä olosuhteista, missä geneettisen monimuotoisuuden lisääminen 

muurahaispesissä olisi hyödyllinen strategia tautien torjumisen kannalta, voitaisiin tehdä 

lisätutkimuksia. Olisiko geneettisen monimuotoisuuden lisääminen hyödyllistä esimerkiksi 

olosuhteissa, missä esiintyisi vain muutamia erilaisia taudinaiheuttajia runsaslukuisina, mutta 

määrällisesti eri taudinaiheuttaja lajeja olisi vähän? 

Muurahaisten tautien torjuntaan liittyvät tutkimukset keskittyvät lähinnä aikuisiin yksilöihin, 

erityisesti työläisiin. Sitä vastoin varhaisten kehitysvaiheisiin, muniin ja toukkiin liittyvästä tautien 

torjunnasta ei ole vielä juurikaan tutkimuksia. Myös hyönteisimmuniteetin molekyylievoluution ja 

ei-mallihyönteisissä suoritettavan populaatiogenetiikan todetaan olevan edelleen alitutkittuja 

tutkimusaloja. Immuunigeenejä on löydetty monista hyönteisistä, mutta niitä pitäisi etsiä 

tulevaisuudessa vielä lisää (Viljakainen, 2015). Myös kutikulan koostumuksen muutoksen taustalla 

olevia molekyylimekanismeja ymmärretään huonosti, vaikka kutikulassa tapahtuvista kemiallisista 

muutoksista liittyen kommunikointiin onkin tehty tutkimuksia. Sen  molekyylimekanismeja olisi siis 

hyvä ymmärtää paremmin (Balabanidou ym., 2018). 
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