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”PEOPLE ARE NOT JUST PEOPLE.
THEY ARE AN AWFUL LOT MICROBES, TOO”
(The Economist 2012)

Mikrobisto = kaikki tietyssä ekosysteemissä
esimerkiksi ihmisen suolistossa ja
limakalvoilla elävät mikrobit
eli
bakteerit, virukset, hiivat, sienet

Lee & Mazmanian (2010) Science

• ihminen on kehittynyt ja elää tiiviissä vuorovaikutuksessa mikrobistonsa kanssa
• vuorovaikutus voi myös olla symbioottista eli molempia osapuolia hyödyttävää  terveysvaikutukset

IHMINEN ON KÄVELEVÄ MIKROBIEN
ELATUSALUSTA
• ruuansulatuskanavan mikrobisto, suusta suolistoon, on erittäin monimuotoinen ja mutkainen sekä edelleenkin suurelta osin koostumukseltaan ja toiminnallisuudeltaan
tuntematon ekosysteemi

• suolistossa arvioidaan olevan jopa 1000-1500 eri bakteerilajia

• viljeltävissä toistaiseksi vain osa lajeista
• eri bakteeriryhmät, -suvut ja –lajit dominoivat eri osissa suolistoa.

Munukka E (2016) muokattu Sekirov ym (2010) Physiol Rev.

• koostumus eli eri mikrobien nimeäminen ei sinällään itsessään kerro mitään mikrobiston

toiminnallisuudesta ja merkityksestä terveydelle  tätä ennustava mikrobiomi sisältää
satoja kertoja enemmän geenejä kuin ihmisen genomi

MIKROBISTON TERVEYSVAIKUTUKSET

1.

Kolonisaatioresistenssi: suojaa elimistöä erilaisilta taudinaiheuttajilta.

2.

Immuunijärjestelmän kehitys, säätely ja ylläpito

3.

Ravintoaineiden pilkkominen: Suolistobakteerit pilkkovat paksusuolessa ravintoaineita (esim. kuidut ja muut monimutkaiset hiilihydraatit)

4.

Terveysvaikutteisten yhdisteiden tuotto: K-vitamiini, lyhytketjuiset rasvahapot
esimerkiksi butyraatti  aineenvaihdunnan säätely

http://www.getpurevitality.com/wp-content/uploads/2013/02/Bacteria.jpg

SUOLISTOMIKROBISTO –
YKSILÖLLINEN KUIN SORMENJÄLKI?
•

jokaisella yksilöllinen on omanlaisensa mikrobisto
 ns. yhteinen ”core”: n. 160 lajia yleisesti samoja eri yksilöillä

•

ns. normaalin, tasapainoisen, terveen mikrobiston määritelmä haasteellinen: tietyt
bakteeriryhmät/suvut on liitetty terveysvaikutuksiin, toiset puolestaan ovat mahdollisesti
inflammatorisia  näiden tasapainolla merkitystä
HUOM! Tasapainokin voi olla hyvin henkilökohtainen ominaisuus

•

tietyt bakteerit saattavat olla joko toisiaan suosivia tai estäviä ja jo yhden bakteerilajin
määrän muuttuminen voi vaikuttaa koko mikrobiston koostumukseen muuttamalla
bakteeriryhmien välisiä suhteita (Lahti L ym. 2014, Nat Commun)

SUOLISTOMIKROBISTOA MUOKKAAVIA TEKIJÖITÄ

Munukka E (2016) muokattu Salonen A (2013) Duodecim

SUOLISTOMIKROBISTOA MUOKKAAVIA TEKIJÖITÄ
RUOKAVALIO
•

päivittäinen ruokavalio on luonnollisesti yksi tärkeimmistä mikrobiston kuntoon,
tasapainoon ja monimuotoisuuteen vaikuttavista tekijöistä kaikissa elinvaiheissa

•

yleisesti ottaen voidaan todeta, että monipuolisesti täysjyväviljaa, kasviksia ja
vihanneksia, marjoja, pähkinöitä, hapanmaitotuotteita sekä monityydyttymätöntä
rasvaa sisältävä ruokavalio tukee myös terveen mikrobiston toimintaa.

•

erityisesti ravintokuidulla on suotuisia vaikutuksia ns. hyvien bakteerien
lisääntymiseen ja toimintaan suolistossa.

•

kasviksista mikrobit esim. tuottavat lukuisia terveyttä edistäviä suolistohormoneja

VOISIKO MIKROBISTOSI AVULLA ENNUSTAA, MITÄ SINUN
KANNATTAA SYÖDÄ?

Zeevi D ym. (2015) Cell

Korem T ym. (2018) Curr Opin Microbiol

SUOLISTOMIKROBISTOA MUOKKAAVIA TEKIJÖITÄ
ANTIBIOOTIT, LÄÄKKEET
•
•
•
•

erityisesti mikrobilääkkeet muuttavat mikrobiston koostumusta  ”tuhoavat” aina
taudinaiheuttajien lisäksi ns. normaalimikrobistoa
vaikutus voi valmisteesta ja lääkekuurin kestosta riippuen olla hyvinkin
pitkäaikaista ja näkyä mikrobistossa kuukausien jopa vuosien päästä
erityisen haitallista vaikuttaisi antibioottien käyttö olevan varhaislapsuudessa 
häiritsee suolistomikrobiston normaalia kehitystä
myös monilla muilla lääkkeillä kuin antibiooteilla on vaikutusta mikrobiston
koostumukseen: metformiini, PPI, opiodit, parasetamoli, SSRI jne.

Blaser M. (2011) Nature

Jackson MA. (2018) Nature Comm

SUOLISTOMIKROBISTON EPÄTASAPAINO
ELINTAPASAIRAUKSIEN TAUSTALLA?

Cerf-Bensussan ym (2010) Nat. Immunology

SUOLISTOMIKROBISTO JA SAIRAUDET
Hyvä näyttö:

Kohtalainen ja epävarma näyttö:

Tulehdukselliset suolistosairaudet
Ärtyvän suolen oireyhtymä
C. difficile –koliitti
Paksusuolen syöpä
Lihavuus
Tyypin 1 ja 2 diabetes
Atooppinen ekseema

Ateroskleroosi
Alzheimerin tauti
Masennus, autismi
Koliikki
Nivelreuma
Alkoholista riippumaton rasvamaksa

Meri & de Vos (2015) Duodecim

•
•
•

mikrobiston alentunut lajikirjo ja diversiteetti on yleisesti ottaen liitetty moniin
elämäntapasairauksiin
suurin osa tutkimuksista kuitenkiin edelleen vasta yhteyksiä kuvailevia
mekanismien tutkimus on maailmanlaajuisestikin vasta alussa

SUOLISTOMIKROBISTO JA YLIPAINO

Ylipainoinen

Hoikka fenotyyppi

Firmicutes

Bacteroidetes

•
•

hiilihydraattien tehokas pilkkominen
rasva-aineenvaihdunnan säätely

LAIHOJEN JA LIHAVIEN MIKROBISTON ERO
• Laihoilla henkilöillä suolistomikrobiston diversiteetti eli monimuotoisuus suurempi
kuin lihavilla

Turnbaugh P et al. (2009) Nature

MIKROBISTO, MATALA-ASTEINEN TULEHDUS &
LIHAVUUS

”MicrObesity”

Cani & Delzenne (2011) Pharmacology & therapeutics

VOISIKO LIHAVUUS SIIRTYÄ MIKROBISTON
VÄLITYKSELLÄ?

Ridaura et al. (2013) Science

TERVEYSVAIKUTTEISET SUOLISTOBAKTEERIT Faecalibacterium prausnitzii

• prof. Zhao Liping laihdutti lähes 20 kg kiinalaisia
yrttejä sisältävällä prebioottisella dieetillä 
Fprau:n määrä lisääntyi hänen suolistossaan
nollasta lähes 15%!

TERVEYSVAIKUTTEISET SUOLISTOBAKTEERITFaecalibacterium prausnitzii
Faecalibacterium prausnitzii:
•

verrattain vähän aikaa sitten ’’löydetty” suolistobakteeri

•

määrällisesti yksi yleisimmistä bakteerilajeista suolistossa

•

ehdoton anaerobi, haasteellinen viljeltävä  stimuloitavissa ravinnon
kuiduilla ja kuitulisillä, bakteerivalmisteen tuottaminen
haasteellista (lienee jopa mahdotonta?)

•

Viimeaikainen tutkimus liittänyt Fpraun hyvään suolistoterveyteen ja suolinukan kuntoon 
anti-inflammatoriset vaikutukset, voihapon tuotanto

© A. Rintala

• Fpraun osuus alhainen esimerkiksi inflammatorisissa suolistosairauksissa

(Miquel ym. (2014)

mBio, Sokol H ym (2008) PNAS)

• Liitetty lajirikkaaseen mikrobistoon ja toisaalt hoikkaan fenotyyppiin (Le Chatelier E et al. (2013), Nature)

FPRAU JA EI-ALKOHOLIPERÄINEN RASVAMAKSA
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 Voisiko F. prausnitzii estää maksan
rasvoittumusta in vivo?
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FPRAU JA EI-ALKOHOLIPERÄINEN RASVAMAKSA
The NAFLD-preventing mechanisms of
Faecalibacterium prausnitzii treatment

↑Adiponectin signaling
↑ Fat oxidation
↓Fat accumulation
↓Glucose uptake

No NAFLD
Liver

NAFLD

↓Permeability
Change in
gut microbiota

High-fat diet
Gut

↑adiponectin expression
↑Adiponectin
expression
↓inflammation
↓Inflammation
↑insulin sensitivity
↑Insulin
glucose uptake
↑↑Glucose
uptake

adiponectin

Adipose tissue

↑ Growth
↑ Mitochondrial
respiration

Skeletal muscle
© S. Pekkala 2017

Munukka et al. (2017) ISME J

FPRAU JA EI-ALKOHOLIPERÄINEN RASVAMAKSA

Munukka E et al. (2017) ISME J

LIIKUNTA JA MIKROBISTO

URHEILIJOIDEN MIKROBISTO

KESTÄVYYSLIIKUNNAN VAIKUTUS
MIKROBISTOON
•

kestävyysliikunnan vaikutuksia mikrobistoon selvitettiin JY:n ja TY:n yhteistyötukimuksessa:
•

tutkimuksessa 17 ylipainoista
(BMI ≥ 27.5) inaktiivista naista
suoritti 6-viikon ajan ohjattua
kestäyysliikuntaharjoittelua

•

ruokavaliossa ei tapahtunut
muutoksia harjoittelun aikana

•

max W ja VO2 lisääntyivät
(p<0.001) sekä androidinen FM
väheni interventiojakson aikana
(p<0.01)

•

rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan
parametreissa vain lieviä
muutoksia

KESTÄVYYSLIIKUNNAN VAIKUTUS MIKROBISTOON

Munukka E et al. (2018) Front of Microbiol.

•

metagenomianalyysin perusteella
havaittiin, että Proteobakteerit laskivat
(p=0.039) ja Verrukomikrobit nousivat
(p = 0.038) liikuntajakson aikana.
Lisäksi ß-diversiteetti (Jaccard
distance) lisääntyi sukutasolla
(p=0.014)

•

muutokset havaittiin, vaikka ikä, paino,
FM-% sekä energian sekä kuidun
päiväsaanti huomioitiin tilastollisissa
analyyseissä

•

aineenvaihduntareiteissä ei kuitenkaan
havaittu muutoksia  vain puolet
tutkittavista reagoivat liikuntaan!

•

myöskään systeemisiä
aineenvaihduntamuutoksia ei havaittu,
metabolomiikka-analyysissä

BAKTEERITERAPIAT TULEVAISUUDEN
HOITOKEINOINA MYÖS ELINTAPASAIRAUKSISSA ?
•

ulosteensiirto (Fecal Microbiota Transplantation, FMT) : esimerkiksi
perheenjäseneltä tai muulta terveeltä henkilöltä otetaan ulostetta, joka siirretään
potilaalle paksusuolen tähystyksessä hänelle ensin tehdyn suolentyhjennyksen
jälkeen  tavoitteena mikrobiston tasapainottaminen

•

ulosteensiirrolla on pystytty hoitamaan tehokkaasti erityisesti toistuvien
Clostridium difficile –infektioiden jälkeistä mikrobiston epätasapainotilaa, mutta
kokeilunomaisesti myös metabolista oireyhtymää ja Crohnin tautia (Rossen ym. 2015, World J

•

ulostepankkeja jo olemassa maailmalla

•

ulostepillerit?

Gastroenterol.;Vrieze A ym. 2012, Gastroenterology, van Nood E ym. 2013, NEJM)

http://www.clostridiumdifficile.fi/SIRA_Files/downloads/Clostridiu
m_difficile_EM.pdf

SUOMEN 1. MIKROBISTOPANKKI PERUSTETTU
TURKUUN
•
•
•
•
•
•

toiminta käynnistynyt kesällä 2018
yhteistyöhanke: TY lääketieteellinen tdk & Tyks Laboratoriotoimialue/Kliininen
mikrobiologia
Auria Biopankki vahvasti mukana hankkeessa
tutkimuspäällikön lisäksi projektissa tällä hetkellä kaksi laboratorioteknikkoa
ns. standardiluovuttajan rekrytoiminen FMT-toimenpiteitä varten
erilaisten mikrobi(sto)näytteiden systeemaattinen ja laadukas kerääminen,
säilyttäminen ja analysointi sekä niiden hyödyntäminen tulevaisuuden tutkimustyössä
sekä täsmälääketieteen työvälineenä:
• Biopankki-suostumuksella saapuvat näytteet
• Erilaiset kliiniset tutkimusprojektit
• Väestökohortit ja tutkimusprojektit

•

näytteiden ”pankittaminen” autologisia siirteitä varten ?

TULEVAISUUDEN VISIOITA ??!

http://www.bbc.com/news/magazine-27503660
http://www.newser.com/tag/65823/1/fecal-transplant.html

http://www.newser.com/tag/65823/1/fecal-transplant.html

http://www.forbes.com/sites/brucelee/2016/01/17/should-you-eat-poop-to-lose-weight/#162b4e0a2d23
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