// lääketiede
Mika Mäkelä

Probiootit sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa
Suomessa ei ole annettu virallisia suosituksia probioottien
käytöstä sairauksien hoidossa tai ehkäisyssä. Varovaisuus usein
viisaasti pitkittää kannanottojen ulostuloa yhteiskunnassamme,
mutta pitkän linjan kliinikkolääkärinä ja tutkijana rohkenen antaa
muutamia käytännön vinkkejä yleislääkäreille.
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Probiooteista tukea terveydelle

Mikrobien vaikutus suolistoon

Mikrobit, immuunijärjestelmä sekä valtava määrä vieraita antigeenejä ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa suolistomme limakalvolla. Mikrobeja, jotka saavat aikaan riittävissä määrin nautittuina
terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia kutsutaan probiooteiksi (WHO:n määritelmä). Immunologi ja lääketieteen nobelisti Mechnikov mainitsi kirjoituksissaaan probiootit terveyden lähteenä jo
yli 100 vuotta sitten.
Tunnetuimmat ja yleisimmät probioottiset bakteerikannat ovat maitohappobakteerit eli laktobasillit sekä bifidobakteerit, joita esiintyy luonnollisestikin vaihtelevia määriä suolistossamme. Suolistossa pitäisi vallita tasapaino
hyödyllisten, vailla vaikutuksia olevien sekä haitallisten bakteerien välillä.
Suoliston mikrobien valikoitumiseen
vaikuttaa voimakkaasti muun muassa
käyttämämme ravinto. Nykyinen länsimainen elämäntapa ja ruoka lienevät
osaltaan vähentäneet laktobasillien ja
bifidobakteerien määriä suolistossamme (1).

Probiootit kamppailevat suolistossa samoista ravinteista ja kiinnittymiskohdista kuin tautia aiheuttavat patogeenit. Suolistossa vallitsee kilpailutilanne,
jossa kunkin hetkisissä oloissa parhaiten pärjäävä mikrobi voittaa. Probiootit
voivat myös erittää toisille bakteereille
tai viruksille haitallisia yhdisteitä ja
neutraloida muiden mikrobien erittämiä myrkyllisiä yhdisteitä, toksiineja
(3).
Suoliston mikrobeilla on keskeinen merkitys sekä ravitsemuksessa että immuniteetissä. Bakteerit voivat
edesauttaa ruoan mukana saatavien
polysakkaridien pilkkomista ja tuottaa jopa tarvitsemiamme vitamiineja.
Mik robilajisto säätelee keskeisesti puolustusjärjestelmämme muovautumista
syntymän jälkeen. Suolistomme muuttuneen mikrobilajiston ja sitä kautta
immuunitasapainon järkkymisen arvellaankin olevan suurimpia syitä monien kroonisten tu lehdussairauksien,
kuten allergioiden, lisääntymiseen.
Probioottiset bakteerit voivat myötä-
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vaikuttaa parempaan terveydentilaan
pitämällä yllä oikean tyyppistä mikrobilajistoa. On kuitenkin selvinnyt, että
probioottiset bakteerikannat eroavat
voimakkaasti vaikutuksiltaan. Jokaisen
sairauden osalta on siksi löydettävä
omat hoitoa tukevat probioottikannat.

Ripuli
Parhaiten tutkittuja sairauksia, joihin
voidaan probiooteilla vaikuttaa, on ripuli. Suomalaistutkimuksissa osoitettiin jo 20 vuotta sitten, että Lactobacillus rhamnosus GG -bakteerilla voidaan
lyhentää lasten ripulin kestoa yli vuorokaudella (7). Erinomainen vaikutus todettiin varsinkin rotaviruksen aiheuttamassa ripulissa. Taudin lyhenemisen
lisäksi on osoitettu vetisten ulosteiden
määrän vähenevän. Lähes yhtä hyviä
tuloksia on raportoitu Lactobacillus
reuteriilla. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on nähty jopa näitä parempia tuloksia liittämällä samaan valmisteeseen
useiden laktobasillikantojen lisäksi bifidobakteereita (2). Merkittävä taudin
leviämiseen vaikuttava seikka on, että
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LGG-kantaa saaneet lapset erittävät
lyhyemmän aikaa rotavirusta ulosteisiinsa. Probiootit tukevat suoliston häiriintyneen läpäisevyyden korjaamista,
mikä edesauttaa varhaisempaa ruokavalion normalisoimista.
Antibioottiripuli on monien herkkävatsaisiksi itsensä tunnistavien ongelma. Antibiootit aiheuttavat suoliston
mikrobistossa isoja muutoksia. Tämä
mahdollistaa tiettyjen bakteerien, kuten
Clostridium difficilen, lisääntymisen, jolloin seurauksena on ripuli. Probiootteja
on tutkittu runsaasti tällaisen suoliston
tasapainohäiriön estossa. Useimmissa
tutkimuksissa on annettu probioottia tai
lumetta noin viikon ajan antibioottihoidon aikana. Lähes 2 000 potilaan analyysissä (8) todettiin probioottia saaneilla
ripulin riskin vähenevän noin kolmasosaan (n. 20 % potilaista vs. 5–10 % lumetta saaneilla). Samantyyppinen vaikutus on vahvistettu erilaisissa olosuhteissa ja tutkimusasetelmissa sairalahoitoa
saavista potilaista aina kehitysmaiden
asukkeihin.
Invasiivisissa bakteeeriripuleissa
(esim. erilaiset Escherichia colin kannat, Salmonella) LGG:llä tai muillakaan probiooteilla ei ole todettu hyödyl listä vaikutusta. Sen sijaan maitohappobakteereja voidaan kokeilla matkan aikaisten suolistovaivojen ja turistiripulin estossa (14). Tutkimustulokset
turistiripulin osalta ovat olleet jossain
määrin ristiriitaisia – selittäviksi syiksi
on arveltu liian pientä probioottien annosta tai eri kohteiden mikrobikantojen vaihtelua. Aiemmin vaivoista kärsineet herkkävatsaiset matkailijat näyttäisivät hyötyneen probioottivalmisteiden
käytöstä eniten.

na oleville tai imettäville äideille, sekä
vauvoille ensimmäisten elinkuukausien
aikana, voidaan vähentää lasten riskiä
sairastua atooppiseen ihottumaan kahtena ensimmäisenä elinvuotena (11,
13). Paras estoteho on saatu lapsilla,
joilla on osoitettavissa IgE-välitteinen
herkistyminen useimmiten ruokia kohtaan. Kun valmistetta on annettu puolen vuoden ajan, vaikutuksen keston
on osoitettu säilyvän kahden vuoden
ikään asti ja keisarileikatuilla lapsilla
jopa viisivuotiaiksi (10).
Probiooteista on jossain määrin
hyötyä myös atooppista ihottumaa jo
sairastavalla lapsella. Eniten LGGkannasta näyttäisivät hyötyvän ne, joilla ihottumaan liittyy ruoka-allergia ja
joiden ihopistokoe on myönteinen tai
veren allergiavasta-aineet ovat lisääntyneet ruokia kohtaan (17).

Vastustuskyky
Probiootit parantavat vastustuskykyä
infektioita kohtaan päiväkotilapsilla.
Helsinkiläisissä päiväkodeissa tehtiin

tutkimus, jossa annettiin lapsille säännöllisesti Lactobacillus rhmanosus
GG -bakteereita sisältävää maitoa tai
tavallista maitoa (6). Probiootteja saaneil la lapsilla oli talven aikana vähemmän poissaolopäiviä sairauden vuoksi ja he saivat 19 % vähemmän antibioottikuureja hengitystieinfektioiden
komplikaatioihin, kuten välikorvatulehduksiin.
Myös imeväisikäisillä lapsilla on
saatu vastaavia tuloksia. Lactobacillus
rhamnosus GG sekä Bifidobacterium
lactis Bb-12 -kantoja saaneilla 2–12
kuukauden ikäisillä vauvoilla esiintyi
lähes puolet vähemmän välikorvatulehduksia ja toistuvia hengitystieinfektioita verrattuna lumevalmistetta saaneiden ryhmään (12).
Aikuisilla aihetta on tutkittu vähemmän, mutta amerikkalaisilla vuorotyötä tekevillä ihmisillä esiintyi vähemmän yleisiä hengitys- ja suolistoinfektioita, kun he saivat säännöllisesti
Lactobacillus casei -valmistetta kolmen
kuukauden ajan lumevalmisteeseen
verrattuna (5).

Atooppinen ihottuma ja ruokaallergia
Probiootteja voidaan antaa nykytiedon
valossa turvallisesti pienille vauvoillekin. Useassa tutkimuksessa on osoitettu, että antamalla LGG-kantaa raskaa-
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Ärtyvän suolen oireyhtymä
Ärtyvän suolen oireyhtymän (IBS) patogeneesi on edelleen monelta osin epäselvä. Viime vuosina huomiota on kiinnitetty esimerkiksi paksuun suoleen
kulkeutuvien ruoka-aineiden, varsinkin
mono- ja polysakkaridien, merkitykseen mikrobien kannalta. On kokeiltu
erilaisia ruokavalioita, joissa on rajoitettu tiettyjen kasvisten osuuksia dieetissä
(esim. FODMAP-ruokavalio). Tähän
samaan ajatukseen perustuu probioottisten bakteerien käyttö. Tutkimuksia
probiooteilla on tehty IBS:ssä kohtalaisen paljon. Uunituoreen Rooman säätiön raportin mukaan tuloksista on ollut
vaikea tehdä vedenpitävää päätelmää,
koska tutkimusasetelmat ovat olleet
monilta osin puutteellisia. Raportin
mukaan paremmin suunnitelluissa koeasetelmissa bifidobakteereilla on saatu
myönteisiä vaikutuksia suoliston motiliteettiin sekä kivuliaisuuteen (S15).

Inflammatoriset suolistosairaudet
Näyttö probioottien tehosta muissa
suolistosairauksissa kuin ripulissa on
vielä vähäistä ja ristiriitaista. Haavaisen
koliitin leikkaushoitona tehdyn ileoanaaliliitoksen säiliön tulehdusta (pouchitis) voidaan probiooteilla joidenkin tutkimusten mukaan estää (4). Vaikka monet potilaat hakevat vaihtoehtoisia ruokavalioita ja kokeilevat myös probiootteja, aikaansaatu hyöty on kyseenalaista
ainakin nuorilla (9).

Annostelu ja turvallisuus
Muutamissa tutkimuksissa on osoitettu, että laktobasillien määrä on yhteydessä toivotun vaikutuksen voimakkuuteen. Eläviä bakteereita pitäisi valmisteessa olla miljardeja ja esimerkiksi
antibioottiripulin hoidossa tarve voi
olla jopa 10 miljardia bakteeria vuorokaudessa. Näissäkään tapauksissa laktobasillien aiheuttamat infektiot eivät
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ole lisääntyneet. Probiootteja on tarjolla eri vaihtoehtoina kapseleista ja tipoista erilaisiin elintarvikkeisiin. Euroopan
elintarviketurvallisuusvirasto on arvioinut tällä hetkellä elintarvikkeissa käytössä olevat probiootit turvallisiksi kaiken ikäisille.

Suositukset ?
Suomessa ei ole annettu virallisia suosituksia probioottien käytöstä sairauksien hoidossa tai ehkäisyssä. Yhteiskuntaamme luonnollisesti kuuluva varovaisuus usein viisaasti pitkittää kannanottojen ulostuloa, mutta pitkän linjan
kliinikkolääkärinä ja tutkijana rohkenen antaa muutamia käytännön vinkkejä yleislääkäreille.
Suolistoterveyden ja immuniteetin
kehittymisen kannalta olisi saatava vastasyntyneen lapsen mikrobilajisto mahdollisimman tasapainoiseksi esimerkiksi bifidobakteerien ja E-coli -kantojen
välillä. Parhaiten tähän päästään, kun
lapsi syntyy alateitse ja häntä täysimetetään mahdollisimman pitkään (12).
Tähän tasapainoon voidaan vaikuttaa
myönteisesti antamalla probiootteja erilaisina valmisteina. Vastustuskykyä voidaan yrittää parantaa samalla ajatuksella minkä hyvänsä ikäisellä potilaalla,
joskin eniten näyttöä on pikkulapsilla.
Infektiokierteiselle potilaalle iästä huolimatta suosittelen herkästi probioottista valmistetta muutamien kuukausien
ajan.
Atooppisen ihottuman kehittymiseen ainakin allergiariskiperheiden lapsilla pystytään vaikuttamaan, mutta vaikutukset riippuvat kannasta, potilaan
iästä ja muusta ruokavaliosta. Käy pä
hoito (16) jopa antaa kannat, joista on
tutkimusnäyttöä allergian yhteydessä:
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG),
Bifidobacterium lactis, Lactobacillus
reuterii, Lactobacillus paracasei. Paras
vaikutus saataneen, kun äidille annetaan raskauden loppupuolella valmistetta ja syntyneelle lapselle vähintään

puolen vuoden ajan, mutta todennäköisesti paljon pidempään.
Atooppisen ihottuman hoidossa
valmisteet eivät ole osoittautuneet suureksi menestykseksi – itse en käytä kliinisessä työssä tähän tarkoitukseen probiootteja ennen kuin löydetään esimerkiksi parempia kantoja ja kombinaatioita.
Näyttö akuutin ripulin hoidosta
ja ainakin antibioottiripulin ehkäisystä on erittäin vahva, kunhan bakteerikannat ovat oikeat ja bakteerien määrät
riittävät (vähintään 108 bakteeria annoksessa, todennäköisesti hyöty kasvaa
mentäessä 109-tasolle ainakin ripulin
hoidossa). Hyviä bakteerikantoja ovat
ainakin LGG, Lactobacillus reuterii
sekä Bifidobacterium lactis. Jugurteissa
ja maitotuotteissa suoliston kolonisaatio lienee jonkin verran tehokkaampaa
kuin kapseleissa, tipoissa ja purutableteissa, mutta taas riittävien annosten
saanti elintarvikkeista voi olla haaste.
Ärtyvän suolen oireyhtymä on
huomattavan tavallinen vaiva, eikä lääkehoidoilla ole tehoa. Sen vuoksi probiootteja voidaan kokeilla mainiosti.
Paras vaikutus on saavutettu bifidobakkeereja sisältävillä valmisteilla ja mikäli
kokeiluun päädytään, käyttöaika tulisi olla vähintään kuukausi ennen kuin
vasteesta vedetään johtopäätöksiä.
// Mika Mäkelä
dosentti, lastentautien
ja lastenallergologian erikoislääkäri
HYKS, Iho- ja allergiasairaala
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KYSY APTEEKISTA

Biophilus-maitohappobakteerit helpottavat ja
tasapainottavat vatsaasi. Monipuolisesta tuoteperheestä on helppo valita oikea tuote oikeaan
hetkeen.
Esimerkiksi mansikanmakuinen purutabletti on pieni ja helposti nautittava. Yksi tabletti sisältää 5 miljardia
Lactobacillus r. GG -maitohappobakteeria ja 2 miljardia bifidobakteeria. Pieni purkki on kätevä, ja
helppo ottaa vaikka matkalle mukaan.
Kaiken varalta.
Saat sen myös raikkaan sitruksenmakuisena.

