
Sairaalahoidon aikai-
sen sepsiksen taudinai- 
heuttajien alkuperää jäl-
jitettiin lokakuun Nature 

Medicinessä julkaistussa tut-
kimuksessa bioinformatiivi-
sella ”StrainSifter” nimisellä 
työvälineellä (1). Tekniikalla 
pyritään löytämään infektio-
lähdettä täsmällisesti vastaavia 
taudinaiheuttajia. 

Tutkimuksessa selvitettiin 
verisoluja tuottavien solujen 
siirron saaneiden potilaiden 
kohortissa suoliston mikrobio-
min osuutta mahdollisena tau-
dinaiheuttajalähteenä. Tutkitut 
potilaat olivat saaneet erilaisia 
antibiootteja kuukauden sisällä 
ennen sepsistä. Tutkijat havait-
sivat samanaikaista täsmällistä 
Eschericia coli- ja Klebsiella 
pneumoniae -kantojen koloni-
saatiota suolistossa. Lisäksi 
Pseudomonas aeruginosa- ja 
Staphylococcus epidermidis 
-kantojen bakteereja löytyi suo-
listossa samanaikaisesti, vaikka 
niitä ei havaita siellä tavallisesti. 
Taudin aiheuttajat eivät ehkä ole 
peräisin iholta tai välittömästä 
ympäristöstä vaan suolistosta, 
koska verenkierrosta ja suolis-
tosta löydetyt metagenomiset 
kannat olivat potilaskohtaises-
ti samanlaisia. Verenkierron ja 
suoliston bakteerit olivat kes-
kenään samankaltaisempia kuin 
toisen potilaan vastaavat baktee-
rit. Tutkijat eivät voineet täysin 

possulkea jotain yksittäistä läh-
dettä bakteerikannoille, jotka 
olisivat vallanneet kaikkien poti-
laiden suoliston ja verenkierron. 

Bakteerit kehittäneet 
vastuskykyä myös käsidesin 
alkoholille
Bakteerien vastustuskyvyn kan-
nalta antibioottien käyttö ei 
valitettavasti ole ainoa huolen-
aihe. Kuluvan vuoden elokuussa 
Science Translational Medicine 
-lehdessä julkaistussa tutkimuk-
sessa havaittiin, että sietokykyä 
syntyy myös käsideseissä tavan-
omaisesti käytetylle alkoholille 
(2). Kaikkiaan 139 potilaan ulos-
tenäytteistä isoloitiin vuosien 
1997 ja 2015 välillä Enterococcus 
faecium. Vuonna 2010 otettujen 
näytteiden E. faecium kannat 
olivat 10-kertaisesti resisten-
timpiä alkoholille. Hiirimallissa 
70 %:lle isopropanolille vastus-
tuskykyinen kanta kolonisoi 
suolistoa kattavammin kuin al-
koholille herkät bakteerikannat. 
Isopropanoli aiheutti mutaatioi-
ta bakteerien hiilihydraattimeta-
boliaan vaikuttavissa geeneissä. 
Bakteerit ovat omalla tavallaan 
älykkäitä adaptaatiivisia olioita. 
Tämä pitäisi ottaa huomioon hy-
gieniaohjeita laadittaessa.

Onko aivoissakin 
normaalifloora?
Hiljattain Society of Neuros-
ciencen kokouksessa oli poster-

esitys, jossa tutkijat raportoivat 
havainneensa korkean resoluu-
tion mikroskoopeilla aiemmin 
terveiden tapaturmaisesti kuol-
leiden henkilöiden aivoleikkeis-
sä bakteereita aivosolujen sisältä 
(3). Tähän viittaa myös toinen 
löydös, jossa kaikista 34:stä ter-
veiden ja skitsofreniaa sairas-
taneiden aivoista löytyi vastaa-
vasti bakteereja. Sama löydös 
on todettu hiirikokeissa, mutta 
bakteerittomien hiirien aivoissa 
ei havaita bakteereja. RNA sek-
venssoinnin avulla havaittiin, 
että bakteerien alkuperänä oli 
suolisto. Suoliston bakteerien 
on aiemmin ajateltu vaikutta-
van aivojen toimintaan vain epä-
suorasti, mutta kenties tässä on 
havaittu uusi mekanismi, jolla 
saattaisi olla merkitystä neuro-
logisten sairauksien synnyssä. 
Onko aivoissa siis normaali mik-
robiomi? Se jää nähtäväksi.
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