
Ekonomisti Richard Layer ehdotti Tony 
Blairin hallitukselle, että onnellisuu-

den tulisi olla taloudellisen kasvun tärkein 
tavoite. Myös lääketieteessä ja psykologi-
assa on kiinnitetty lisääntyvästi huomiota 
positiivisten voimavarojen, elämäntyy-
tyväisyyden ja onnellisuuden merkityk-
seen. Epidemiologisissa tutkimuksissa on 
havaittu onnellisuuden liittyvän pitkäikäi-
syyteen ja parempaan terveydentilaan. 
Havainnoilla voi kuitenkin olla toinenkin 
selitys. Onnettomuus lisääntyy, kun ollaan 
sairastumassa ja koetaan jo ensimmäisiä 
oireita, sekä viimeistään silloin, kun ollaan 
sairaita. Lisäksi hyvinvoinnin puute voi olla 
huonon terveyskäyttäytymisen syy.

Britanniassa rekrytoitiin vuosien 1996 ja 
2001 välillä ”Million Women Study” -ky-
selytutkimukseen 719 671 naista, joiden 
terveyttä seurattiin 11–16 vuoden ajan. 

Kyselyssä kartoitettiin stressiä, koettua ter-
veydentilaa, onnellisuutta, hallinnan tun-
netta ja rentoutuneisuuden astetta. Vas-
temuuttujana olivat kokonaiskuolleisuus, 
kuolleisuus iskeemiseen sydänsairauteen 
ja kuolleisuus syöpään. Tutkimuksesta sul-
jettiin pois tapaukset, joilla oli alkuarviossa 
sydänsairaus, obstruktiivinen keuhkosaira-
us, syöpä tai jo sairastettu aivohalvaus.

Runsas kolmasosa raportoi olevansa 
suurimman osan ajasta onnellinen, 44 pro-
senttia yleensä onnellisia ja loput olevansa 
pääasiassa onnettomia. Seuranta-aikana 
yli 30 000 tutkimukseen osallistuvaa kuoli. 
Kun itse arvioitu terveys, depressio, ahdis-
tuneisuus, stressi, hallinnan tunne, veren-
painetauti, astma, diabetes, artriitti, sosio-
demografiset tekijät ja elintavat vakioitiin, 
ei alkutilanteen onnellisuuden puute ollut 
yhteydessä kokonaiskuolleisuuteen eikä 

sydäntauti- tai syöpäkuolleisuuteen (1). 
On ilmeistä, että huono terveydentila 

heikentää hedonista kapasiteettia. Onnel-
lisuus saattaa toki olla käsitteenä vaikeas-
ti määriteltävä ja mitattava, mutta sikäli 
kun se viittaa positiivisiin kokemuksiin, 
syy-seuraussuhde näyttää kulkevan sairau-
desta onnettomuuteen. Raymond Belliotti 
pohtii onnellisuutta teoksessaan ”Happi-
ness is overrated”, jossa hän toteaa hyvän, 
mielekkään elämän olevan onnellisuutta 
tärkeämpää. Elämän kolhuista voi tulla 
pysyviä arpia, jotka heikentävät hedonis-
ta kapasiteettia, mutta elämä voi silloinkin 

olla hyvää.

1. Liu B, Floud S, Pirie K, Green J, Peto R, Beral V. The Million 
Women Study Collaborators. Lancet 2016;387:874–81.

Onnellisuuden puute ei lisää kuolleisuutta

UUTISIA

Viime vuosien aikana suoliston baktee-
riflooraa on yhdistetty mielenkiintoi-

sesti hyvin erilaisiin asioihin, kuten ahdistu-
neisuuteen, depressioon ja skitsofreniaan. 
Aivojen välittäjäaineista huomattava osa 
syntetisoidaan suolistossa, mikä onkin 
yksi suolta ja aivoja yhdistävistä teki-
jöistä. Yhteyksiä välittävät endokriiniset 
ja immunologiset mekanismit sekä vagus-
hermo. Suoliston mikrobiflooran manipu-
lointi saattaakin tarjota mahdollisuuden 
kehittää hoitoja keskushermostosairauk-
siin. Tieto mekanismien yksityiskohdista 
on vielä niukkaa. On esitetty, että suolen 
permeabiliteetin muutos saattaa aktivoida 
hiljaista inflammaatiota, joka on liitetty 
mm. depressioon. Permeabiliteetti on riip-
puvaista suoliston mikrobifloorasta.

Suoliston mikrobifloora muokkaa niin 
ikään aivojen kehitystä. Koe-eläinmallissa 
havaittiin hiljattain, että sokerin pitkäai-
kainen kulutus aiheutti vastaavia muutok-
sia tietyissä hippokampuksen geenieks-
pressiokuvioissa kuin varhainen kehityksen 

aikainen stressi. Pitkäaikainen sokerinku-
lutus toisin sanoen vaikuttaa haitallisesti 
stressivasteen kehittymiseen (1). Voisiko 
makeisten ja virvoitusjuomien nauttimisel-
la lapsuuden aikana olla mielenterveyttä 
vaarantavaa vaikutusta?

Bakteeriflooralla on havaittu kiinnos-
tavasti olevan yhteyttä myös kylläisyyden 
tunteeseen. Sekä bakteerikasvuston äkilli-
sen että tasaisen kasvun vaiheen proteo-
min muutokset stimuloivat kylläisyyshor-
monien eritystä. Tasaisen kasvun vaiheessa 
bakteerikannasta peräisin olevilla prote-
iineilla on lisäksi havaittu ruokahalutto-
muutta aiheuttavaa vaikutusta. Ruoka ei 
siis ravitse vain isäntää vaan myös hänen 
bakteerikantaansa, joka auttaa kylläisyy-
den saavuttamisessa (2). Tämä havainto 
avaa kiinnostavia näkökulmia laihduttami-
seen ja siitä toisinaan seuraavaan anorexia 
nervosaan.

Jos suolisto on ihmisen ”toiset aivot”, 
niin bakteerit ovat kolmas. Bakteerit kom-
munikoivat keskenään aivan hermosolujen 

tapaan ionikanavien välityksellä viestitel-
len toisilleen metabolisesta tilasta (3). Io-
nikanavien välityksellä koko bakteeriyh-
teisö kommunikoi keskenään ja ratkaisee 
ongelmia kollektiivisesti. Bakteerin ioni-
kanavasta vapautuva kalium depolarisoi 
naapuruston bakteereja ja näin syntyvä 
kollektiivinen kaliumaalto koordinoi yh-
teisön metabolista tilaa. Stressiperäisten 
keskushermostosairauksien taustalla saat-
taa olla jopa bakteerien evoluution ajalta 

peräisin olevia taustatekijöitä.
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