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Mikroobide roll tervise säilitamisel
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Superorganism
Mikroobsed kooslused koloniseerivad erinevaid anatoomilisi
piirkondi, seedetrakt , nahk, juuksed ja suguelundid.
Valdav enamus on bakterid, ka viirused ja seened on osa
mikrobiootast.

Kirjeldatud üle 100 mikroobihõimkonna, >90% moodustavad
firmikuudid ja bakteroidid.
Proteobacteria, Verrucomicrobia, Actinobacteria, Fusobacteria
ja Cyanobacteria väiksemad populatsioonid esinevad ka
erinevates vahekordades iminkeha erinevates piirkondades.

1

12/12/2019

Erinevad indiviidid
• sarnanevad 99,9 % ulatuses üksteisega genoomi osas
• erinevad üksteisest 80-90% ulatuses mikrobioomi osas

“Mikrobioota” – inimkehaga sümbioosis olev mikroobikommuun
Ca 100 trillionit, ehk 1 000 000 000 000 ehk 1012 mikroobi
“Mikrobioom” – konkreetse mikroobikommuuni geenide kogum

Mikrobioota muutub läbi elu

Power et al. – Br J Nutr 2014; 111: 387-402.
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Inimese
bakterid,
viirused,
seened

Marsland et al. – Nat Rev Immunol 2014; 14:827-835.

Enam kui 70% soolemikroobiootast on jämesooles

Lönnermark, 2010
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Mikrobioota
funktsioonid
Mikrobioota
mõjutab
oluliselt meie
tervist,
reguleerides
immuunsüsteemi ja
ainevahetust.

Adapted from: Prakash et al. – Biologics 2011; 2011;5:71-86.
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Mikelsaar et al, 2016

Ristkõne inimese ja tema mikroobide vahel
Sh soolestiku - aju telg
(Gut -brain axis)
Meie mikrobioota genereerib enamiku metaboliitidest,
mis vererplasma tuvastatavad

Soolestiku-luu telg (Gut-bone axis)
Terviklik mikrobioom on terve luusiku alus→ luude normaalne
areng lapsepõlves → täiskasvanul terve luustik
Mineraalide imendumise parandamine
SCFA , bioaktiivsed peptiidid
Põletikuliste reaktsioonide ja oxS ↓
pro-inflammatoorstete tsütokiinid↓
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Seos vaimse heaoluga.
Virgatsainete tekitamine (nt gamma-aminivõihape (GABA)
ja serotoniin)
Seedemikrobioota vaesunud depressiooni korral
Coprococcus sp ja Dialster sp vs
3,4-dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC) Dopamiin

Erinevatel LB liikidel on erinevad mõjupunktid vere biomarkerites
Le Roy et al., 2015
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Peensoole keskmine pikkus : kuni 7 m = 30 m2

Soolestiku mikrobiaalne koostis mõjutab keha-massi
ja rasvumist
Tüsedatel
ja kõhnadel inimestel on soolestiku
mikroobi-populatsiooni kooslused erinevad;
Saledamatel mikrobioota
liigiline mitmekesisus
suurem
Kas liigne kehakaal on mikrobioota ”süü”?
• Mikrobioota kooslust määrab inimese geneetiline
taust.
• Seede mikrobioota kooslust mõjutavad ka
toitumisharjumused
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Ridaura et al., 2013 Science

8

12/12/2019

Lühikese ahelaga rasvhapped (SCFA)
• Patogeensete mikroobide paljunemise pidurdamine
(madal pH)
• Kolonotsüütide toitmine
• Soole limaskesta seisundi parandamine
• Soolestiku barjääri säilitamine
• Energia allikas,
• Regulatiivsed funktsioonid ajus, lihastes,
hingamisteedes, rasvkoes ja veresoonte füsioloogias
• Ca imendumine

Oluline ei ole ainult mikrobioota liigiline
koosseis vaid ka see, milliseid aineid need
bakterid toodavad.
Sõltub toiduvalikust

Trimetüülamiin-N-oksiid (TMAO)
Vastav ensümaatiline aktiivsus olemas
Wang and Zhao, 2018
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Eubioos versus düsbioos

Bifidobacteria

DÜSBIOOS

EUBIOOS

Mõiste: patobioom

Epp Sepp ja Reet Mändar 2018

Allergia
Allergikud

Mitte-allergikud
Clostridia

CONS

S.aureus
Enterococci
Enterobacteria

CONSS.aureus
Clostridia

Enterococci
Enterobacteria
Streptococci
Lactobacilli

Streptococci
Lactobacilli
Candida

Candida
Bacteroides

Pepetostreptococci
Pepetostreptococci

Bacteroides
Eubacteria

Bifidobacteria
Eubacteria
Bifidobacteria

Sepp jt 2005; Hevia jt 2016; Akay jt 2014
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Probiootikumid (kreeka-ladina k „elu poolt“) - kasulikud elusad
bakterid (enamasti piimhappebakterid), mida on teaduslikult
põhjalikult uuritud ja mis kindlas koguses sissevõetuna omavad
konkreetset tervisetoimet.

Prebiootikum („elu eelne“) viitab ainetele (sh kiudained), mida
inimkeha ei omasta, aga mis on toiduks probiootikumidele ja
teistele kasulikele bakteritele.
Sünbiootikum („sünergia“, „koosmõju“) on kombinatsioon kahest
eelnevast.
Postbiootikum („elu järgne“), „metabiootikum“ („elutegevuse
toetaja“), „farmabiootikum“-bakterite, eelkõige probiootikumide
tekitatud bioaktiivsed ühendid

Probiootilised bakterid toodavad arvukalt postbiootilisi
ühendeid:
1. Lühikese ahelaga rasvhapped (SCFA): need ühendid on oluline
osa immuunsüsteemist. Nad optimeerivad happe / aluse
tasakaalu seedtertaktis, soodustavad nn hea bakterite kasvu ja
pärsivad patogeenide paljunemist.
2. Antimikroobsed peptiidid, mis on oluline osa
immuunsüsteemist. Toimivad looduslike antibiootikumidena,
pärssides “pahade” mikroobide kasvu.
3. B-vitamiinid, K-vitamiin ja arvukad aminohapped
4. Vesinikperoksiid, mis pärsib pärmide kasvu
5. Ensüümid süsivesikute lõhustamiseks, mis võimaldavad
probiootilistel bakteritel kiude seedida postbiootilisteks
ühenditeks.
6. ...
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Endogeensete
patogeenide
allasurumine
(AAD)

Mikrobioota
mitmekesisuse
suurendamine

-

patogeenid;
translokatsioon
endotoksiinide leke,

Seedimise
soodustamine

Kolonisatsiooniresistentsus
Antimikroobsed ühendid

Väliste patogeenide
allasurumine
(n. reisijate
kõhulahtisus)

Soolebarjääri funktsioonide
tugevdamine vs

Ärritatud soole
sündroomi (IBS)
leevendamine
Immuunmodulatsioon

Seedefloora
tasakaalustamine

Tasakaalustatud
immuunvastus
(IBD)
inflammatory
bowel disease
leevendamine

Probiootikum

Liigse oxStressi
vähendamine

Metaboolsed
mõjud

rasvhapete ja
vitamiinide tootmine

Loomuliku
reistentsuse
suurendamine

Laktoosi hüdrolüüs
Jämesoolevähi
rikifaktorite
vähendamine

Allergiate
leevendamine

Toksigeensete ja
mutageenide toime
vähendamine

•
•
•
•

Laktoositalumatuse
leevendus

Põletiku
leevendamine
Tsütokiinide, IL10, induktsioon

Sapisoolade
dekonjugatsioon ja
eritamine

Kolesteroolitaseme
langetamine

Haruldased
Tüve-spetsiifilised
Eriliste bioaktiivsete ühendite tootmine
Neuroloogilised toimed
Immunoloogilised toimed
Endokrinoloogilised toimed
Sagedased omadused
Liigi-spetsiifilised toimed

Vitamiinide süntees

Sapisoolade metabolism

Antagonistlik toime

Ensümaatiline aktiivsus

Soolebarjääri tugevdamine

Kartsinogeenide neutraliserimine

Laialt levinud omadused probiootikumidel
Kolonisatsiooniresistentsus
Hapestamine
Sooletegevuse soodustamine

Soolefloora tasakaalustamine
Patogeenide allasurumine
Toitainete imendumise soodustamine

Hill, C. et al. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 11, 506–514 (2014);
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Kaitse oma kehas olevaid sõbralikke mikroobe
• Ära kasuta asjatult antibiootikume
• Vajadusel kasuta probiootikume
• Toitu mõistlikult
• Väldi stressi

Tänan!
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