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Allergiariski



Ratkaisu?



Ratkaisu 2: Eliminaatiodieetti



Antigeenikontakti

Toleranssi

Allergiariski

Käsityksemme allergiasta muuttui tutkimusnäytön myötä
Vanha strategia: välttäminen
Uusi strategia: aktiiviset yhdisteet-ravitsemushoito



Muuttuiko käsityksemme 
mikrobeista?

“Normaalil floora” neutraali
Mikrobi= Patogeeni

Microbiomi
Isännän ja mikrobiston vuorovaikutus
1% 99%



Mikrobiston muodostuminen
1. Synnytystapa

Why don’t we bud? 
Isolauri E, Grönlund MM, Salminen S, Arvilommi H. 
(Editorial). 
J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000;30:214-6.

Relman 2015



Keisarileikkauksia
1937-55    3 %

Nyt:
20-30- 50 %

Synnytystapa vaikuttaa mikrobiston muodostumiseen



• Keliakia (Decker et al., 2010)
• Diabetes DM1 (Cardwell et al., 2008)
• Astma (Kero et al., 2002; Thavagnamanan et al., 2008)
• Atooppinen ihotuma (Thavagnamanan et al., 2008)
• Ruoka-allergiat (Eggesbo et al., 2003)

Syntymä keisarileikkauksella kasvattaa ei-tarttuvien
tautien riskiä (NCD)

Sevelsted et al 2015:



Syntymä keisarinleikkauksella (CS) kasvattaa
lihavuuden riskiä:

Kuhle et al 2015
Systemaattinen
katsaus
Meta-analyysi



Suoliston mikrobisto muuttuu
raskauden aikana:

Proteobakteerit
Actinobakteerit

Mikrobiomin
monimuotoisuus
Faecalibacterium

Host remodeling of the gut microbiome
and metabolic
changes during pregnancy
Koren et al Cell 2012



Muuttuuko käsityksemme mikrobiston muodostumisesta?



Yhteensä 18 vastasyntynyttä ja heidän äitinsä: 
• 7 alateitse syntynyttä lasta, 11 elektiivisellä sektiolla 

syntynyttä, joista 4 pyyhittiin synnytyksen jälkeen. 
• Äideistä kenelläkään ei ollut GBS-kantajuutta tai muuta 

synnytyksen aikaista paikallista infektiota.

Ratkaisu?



Imeväisen ruokinnan 
kultainen standardi: 
terve rintaruokittu lapsi

Bifidobakteerit :
B.breve, B.infantis, 
B.longum
kolonisoivat lapsen 
suoliston

Ratkaisu:
Imetys vaikuttaa mikrobiston muodostumiseen



Normaalipainoiset vs. ylipainoiset naiset
/ erilainen suoliston mikrobisto
raskauden aikana Collado et al 2008

/ ero heijastuu lapsenpihkaan Hu et al 2013

/ rintamaidon mikrobistoon Collado et al 2012

• Bacteroides ja Staphylococcus ryhmän bakteerit
yliedustettuina ylipainoisilla raskauden aikana.

• Bifidobacterium ryhmän bakteerien määrä suurempi
jos painonnousu normaali raskauden aikana.

• Diabetesäidin lapsen mekonium
mikrobistokoostumus muistuttaa aikuisen DM
mikrobistoa. 

• Suuri Staphylococcus ryhmän bakteerien ja pieni
Bifidobacterium määrä ylipainoisten rintamaidossa.



Kolostrumi Rintamaito (6 kk)

Mikrobiston koostumus

Synnytystapa

… synnytystapa vaikuttaa myös rintamaidon mikrobistoon

MC Collado 2012



43 raskaana olevaa
naista

15 plasebo
(lume)

14 probiootti
(B. lactis + LGG)

Syntymä (viikko)
39.0 (38.9-39.1) 
Paino
3528 
(3200-3990 g)

Syntymä (viikko)
38.9 (37.0-39.4) 
Paino
3706 (2700-
4330) g

Suunniteltu keisarileikkaus

Rintamaidon mikrobisto

Ratkaisuun tarvitaan
• Tieto vaikuttavasta tekijästä/ aineesta
• Vaikutusmekanismit
• Näyttö tehosta ja turvallisuudesta



• Epidemiologinen
• Kliininen

• Rotavirus infektio, maitoallergia, atooppinen ihottuma, koliikki, 
ennenaikaiset vastasyntyneet

• Meta-analyysit

• Interventiotutkimukset joissa pitkä seuranta
• Probiootti pre-, peri- ja postnatalinen annostus: 5-10-15 v seuranta
• GDM

• Kliinisen käytännön dokumentointi
• NEC
• Ennenaikaiset vastasyntyneet

• Luoto R et al. Clin Infect Dis 2010; 50: 1327-8.

• Vaikutusmekanismien osoittaminen

Spesifit probioottikannat- teho ja turvallisuus -näyttö



• GDM
• Suuri painonnousu

• Ylipaino 2-4 v/ 
Lapsuusajan lihavuus

• Lihava aikuinen
(Goldani et al 2011)

• Astmariski 4x
(Quinto et al 2011 Lowe et al 2011)

• T2D riski (Ruchat et al 2013)

Runsasenerginen ruokavalio
Ylipaino

CS

Ratkaisu: Milloin?

Kriittinen vaihe terveyden ohjelmoitumisessa = 
Kriittinen vaihe mikrobiston muodostumisessa

Terveyden
ohjelmoituminen
sukupolvelta toiselle



HS
20.02.2017

HS
03.03.2017



Maynard et al. 2012

Metaboliset
Immunologiset
Humoraaliset
Neurologiset

Kohteet
Rakenteet

Käsityksemme mikrobeista on muuttunut….
Mutta tarvitaan
• Tieto vaikuttavasta tekijästä/ aineesta
• Vaikutusmekanismit
• Näyttö tehosta ja turvallisuudesta
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