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Mikrobiomi – ihon uusi toimija
on toimia raja
pintana ulkopuoliseen ympäristöön, ja tämän
takia sitä asuttavat lukuisat mikrobit kuten bak
teerit, sienet, virukset ja punkit (1, 2). Geeni
tutkimusten avulla on paljastunut, että ihon
mikrobikanta on selvästi monimuotoisempi,
kuin aikaisemmin on luultu (3, 4). Polymeraa
siketjututkimuksiin (PCR) perustuvilla mene
telmillä voidaan ihon bakteerit jakaa esimer
kiksi 16 S ‑ribosomien RNA:n polymorfismien
perusteella neljään lahkoon: 
Actinobacteria,
Firmicutes, Bacteroidetes ja Proteobacteria (5, 6).
Kyseisten bakteerilahkojen määrät vaihtelevat
suuresti eri ihoalueilla. Mikrobiomi kuitenkin
pysyy yllättävän vakaana yksittäistä henkilöä
tai yksittäistä ihoaluetta tutkittaessa (7, 8).
Tämä voi johtua siitä, että samoja mikrobeja
on myös ihon syvemmissä, aiemmin steriileinä
pidetyissä kerroksissa (9, 10, 11).
Mikrobeilla on todettu olevan tärkeä rooli
myös isännän immuunipuolustuksen modu
laatiossa ja immuunivasteen ohjaamisessa.
Vuorovaikutuksellaan nämä kommensaaliset
mikrobit kouluttavat ihon T-soluja kehittä
mään immuunivastetta (12). Myös useita isän
nän immuunivastetta heikentäviä ja immuno
logista toleranssia ylläpitäviä vaikutuksia on
raportoitu. Tiedetään esimerkiksi, että useat
ihoa kolonisoivat bakteerilajit vaikuttavat ihon
T-lymfosyyttien välittäjäaineisiin ja niiden
reseptoreihin (13). Parhaiten tämä on doku
mentoitu interleukiini 1 ‑reseptorin (IL1R)
osalta, jonka ekspressiota useat ihoa koloni
soivat bakteerit, kuten Staphylococcus epidermidis, voivat muuttaa (14). Ihon luonnollisen
ja hankitun immuunipuolustusjärjestelmän
normaali toiminta riippuu nykytietämyksen
mukaan suuresti iholla asustavista mikro-orga
nismeista (15).

Ihon ensisijaisena tehtävänä

Ihoa kolonisoivien bakteerilajien diversitee
tin ja monimuotoisuuden köyhtymisen on to
dettu olevan yhteydessä atopiaan ja allergisiin
sairauksiin. Suomalaiset tutkimusryhmät ovat
olleet kansainvälisesti etulinjassa: muun muas
sa julkaisseet useita tutkimuksia biodiversitee
tin vähentymisen ja atooppisten sairauksien
yhteydestä (16). Atooppisten potilaiden elin
ympäristön ja ihon mikrobiomin on todettu
olevan biodiversiteetiltään selvästi suppeam
pia kuin terveiden verrokkien. Uusimmissa
tutkimuksissa atooppisten potilaiden iholla oli
esimerkiksi suppeampi valikoima gammapro
teobakteerien ryhmään kuuluvia bakteereja.
Kyseisten havaintojen patofysiologista taus
taa ei kuitenkaan ole vielä täysin ymmärretty.
Esimerkiksi terveillä ihmisillä on merkittävä
yh
teys gammaproteobakteereihin kuuluvan
Acinetobacter-suvun runsauden ja tulehdus
reaktioita hillitsevän interleukiini 10 ‑sytokii
nin välillä. Iholla elävät gammaproteobakteerit
saattavat stimuloida T-lymfosyyttejä ja muita
puolustusjärjestelmän soluja tuottamaan tätä
immuunipuolustusta muuntavaa molekyyliä,
mikä olisi vain yksi esimerkki ihon mikro-or
ganismien ja immuunipuolustuksen yhteydes
tä (17).
Erityistä huomiota on kiinnitetty viime vuo
sien aikana grampositiivisen Staphylococcus
aureuksen rooliin atooppisessa ihottumassa.
On saatu viitteitä siitä, että atooppisen ihottu
man pahenemisvaiheissa mikrobiomi muuttuu
Staphylococcus aureus ‑kolonisaatiota suosivak
si ja mikro-organismien diversiteetti supistuu
(18). Muutosten on todettu ilmaantuvan jo
ennen ihottuman pahentumista ja korjautuvan
atooppista ihottumaa parantavilla hoidoilla.
Ihon mikrobiomin diversiteetin vaihtelut
moduloivat mahdollisesti geenien vuorovai
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kutusta ja ympäristövuorovaikutusta ihon
pinnalla. Niillä on todettuja vaikutuksia ihon
luontaiseen ja hankittuun immuunipuolus
tukseen. Immuunivastetta moduloivina te
kijöinä ihon mikro-organismeilla on epäilty
olevan rooli useassa ihosairaudessa. Esimer
kiksi atooppisen ihottuman hoidossa käytetyt

lääkkeet ja ultraviolettisäteily voivat muokata
paitsi immuunivastetta myös mikrobiomia.
Alustavaa tietoa mikrobiomin muutoksista on
toistaiseksi saatu myös psoriaasissa, seborrooi
sessa ihottumassa, aknessa ja kroonisissa haa
voissa (19). ■
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