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Pandemian jälkeiset terveysilmiöt ja niistä toipuminen

mikrobiologian näkökulmasta

Mikrobiologisesta näkökulmasta katsottuna COVID-19-pandemiaan olisi voitu varustautua paljon

enemmän. Esimerkiksi julkisten tilojen rakentaminen olisi voitu tehdä siten, etteivät mikrobit pääse

leviämään niissä. Järjestelmiä olisi voitu kehittää vuosi vuodelta jolloin myös taloudelliset seuraukset

yhteiskunnalle olisivat olleet paljon pienemmät.

Hakalehto oli puhumassa Maailman terveyspäivänä (7.4.2021) Britannian radiokanavilla

COVID-19-pandemian vaikutuksista. Haastatteluja meni noin 80 radiokanavaan ja lähetyksiä kuunteli

noin 2 miljoonaa ihmistä. Pandemian seurauksena mikrobien merkitys tiedostetaan nyt paremmin.

Luonnon kolme pääryhmää ovat kasvit, eläimet ja mikrobit. Mikrobit mahdollistavat elämämme ja

tekevät työtä joka puolella, jotta tasapaino säilyisi. Kun mikrobimme ovat hyvässä

vuorovaikutuksessa keskenään ja elimistömme kanssa, pystymme selviämään erilaisista sairauksista

ja immuunijärjestelmämme toimii oikein. Viime vuosina on löydetty paljon uutta tietoa siitä että 95%

sairauksista liittyy jollain tavalla mikrobien toimintaan.

Passiivi-immunisaatio

SARS-CoV-2 on levinnyt ympäri maailmaa muunnellen ja varioiden. Emme voi tietää etukäteen onko

immuunijärjestelmämme kykenevä hoitamaan sen eri muotoja vai ei. Epidemian alussa (vuonna

2020) Hakalehto nosti esille passiivi-immunisaation, jossa käytetään kanamunan keltuaisen
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vasta-aineita. He olivat tutkineet sitä jo 90-luvulla ja esittäneet sen käyttöä virusepidemioiden

torjuntaan. Keino pitäisi ehdottomasti ottaa käyttöön.

Passiivi-immunisaatio ei kilpaile rokotuksen kanssa mutta siitä saadaan nopeasti uutta

immuunisuojaa. Kun vasta-aineita laitetaan limakalvoille, niiden suoja kestää 24 tuntia. Jos jokin

spesifinen virus tulee lähelle niin vasta-ainematto ottaa sen kiinni, jolloin virus ei pääse

tunkeutumaan elimistöön eikä ihmisen soluihin. Tällaista suojaa voitaisiin kehittää erilaisille

tartuntataudeille ja myös muihin fysiologisiin tiloihin.

Antibioottiresistentit bakteerikannat

Hakalehto on huolissaan antibioottiresistenteistä bakteerikannoista, joita on levinnyt maailmalla

laajasti. Esimerkiksi Intiassa viidesosa kaikista tuberkuloosibakteereista on multiresistenttejä. Kun

virus iskee, se rikkoo limakalvoja hengitysteissä ja muualla, samalla heikentäen immuunipuolustusta

ja altistaen bakteeritaudeille.

Esimerkiksi Englannissa 30 vuotta sitten kukaan ei kuollut siksi, ettei olisi löytynyt tautiin sopivaa

antibioottia. Nyt tapauksia on jo tuhansia ja tilanne pahenee koko ajan. Jos ei löydy antibioottia mikä

toimii, niin pitää olla jokin muu keino. Suomessa on parempi tilanne, koska meillä on vähemmän

kansainvälistä vuorovaikutusta, mutta vähitellen ne tulevat tännekin.

Passiivi-immunisaatiota ollaan käytetty muun muassa Uppsalan yliopistollisessa sairaalassa jo yli 20

vuoden ajan. Sillä on hoidettu hyvällä menestyksellä kystista fibroosia sairastavia potilaita heidän

bakteeritulehduksiaan vastaan.

Rokote ei ole estänyt COVID-19-tautia koska meillä jokaisella on erilainen immuunijärjestelmä. Emme

voi etukäteen tietää miten rokote kelläkin reagoi. Joidenkin immuunipuolustus reagoi ylivoimakkaasti

virukseen, jolloin tulee niin sanottu sytokiinimyrsky. Se aiheuttaa verisuonten tukkeutumista ja

myöhemmin kudosvaurioita sydämessä, munuaisissa ja keuhkoissa. Tästä tulee pitkäaikaisseurauksia

eli niin sanottu long COVID.

Aina kun maailman historiassa on ollut virusepidemioita, niistä on seurannut bakteeri-infektioita.

Tämä pitäisi ottaa nyt vakavasti, koska resistenttejä kantoja on joka puolella. Tarvitaan

mikrobiologista tietämystä ja lääketieteen olisi hyvä kehittyä siihen suuntaan. Suurin osa mikrobeista

on haitattomia ja jopa hyödyllisiä. Mikrobiologinen tasapainojärjestelmä pitää yllä luonnon

kiertokulkua ja terveyttämme. Mikrobien määrät ovat valtavia ja ne osallistuvat kaikkeen, myös

elintoimintoihimme.

Immuunijärjestelmämme alkaa toimia huonosti silloin kun ei ole todellista uhkaa, mutta olemme

ylivarovaisia ja ylipuhtaita. Silloin sillä ei ole oikeaa haastetta ja tästä voi seurata autoimmuunitauteja

ja allergioita. On tehty esimerkiksi kokeiluja, missä koehenkilöt ovat pitäneet puoli tuntia päivässä

käsiään mullassa ja sen on todettu ehkäisevän autoimmuunitautien syntymistä. Mitä

monipuolisemmin meillä on mikrobeja, niin sen parempi.
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COVID-19 taudin saaneilla immuunijärjestelmä ei välttämättä toimi hyvin eikä heillä ole tarpeeksi

D-vitamiinia. Ensilinjan innate immunity ei herää riittävän ajoissa, jolloin tartunta etenee aluksi ilman

oireita. Elimistöön tulee paljon viruksia ja immuunijärjestelmä ylireagoi, jolloin erilaisten

tulehdusproteiinien tuotanto alkaa. Tämä aiheuttaa sen että joillakin henkilöillä immuunipuolustus

voi hyökätä elimistön omia rakenteita vastaan, jolloin esimerkiksi verisuonet alkavat mennä tukkoon.

Pandemioiden ennaltaehkäisy

Varsinainen virusinfektio ei ole kovin raju mutta sen jälkiseuraukset voivat olla kohtalokkaita. Näiden

kaikkien mekanismien ymmärtäminen vaatii paljon lääketieteellistä tutkimusta. Myös mikrobiologian

tutkimusta tarvitaan esimerkiksi uusien antibioottien kehittämiseen. Varaa ja lupia pitäisi olla myös

siihen että voisimme kehittää rinnakkaisia ennaltaehkäiseviä hoitomenetelmiä kuten esimerkiksi

passiivi-immunisaatiota. Ternimaitoon tuotettu immuunivalmiste sai Virossa myyntiluvan tänä

keväänä (2021).

Meidän pitäisi kunnioittaa luonnon järjestelmää ja miten se toimii. Ja miettiä erilaisia tilojen

suunnitteluun liittyviä kysymyksiä ja kehittää teknologiaa. Voisimme käyttää erilaisia hygieenisiä

pinnoitteita, ultraviolettivalo C:tä ja erilaisia desinfioivia höyryjä, kuten vaikka vetyperoksidia, jota

käytetään sairaaloissakin tilojen hygienisointiin. Kehitettävien menetelmien pitäisi olla sellaisia että

saamme reaaliaikaista tietoa mikrobiologisesta tilanteesta.

Kaukoidässä oltiin paremmin valmistautuneita COVID-19-pandemiaan koska siellä oli enemmän

kokemusta aiemmista pandemioista. Ekosysteemit ovat muuttuneet yksipuolisemmiksi ja

mahdollistaneet tällaisten tautien yleistymisen. Hakalehto on huolissaan ekinokokista, jota on jo

Etelä-Ruotsissa asti. Se on muun muassa myyrien levittämä taudinaiheuttaja. Mikäli se tulisi

Suomeen niin emme voisi välttämättä syödä enää marjoja suoraan metsästä vaan ne pitäisi ensin

kuumentaa.

Luonnon diversiteetin häviäminen, ilmasto-olosuhteiden muutokset ja muut vastaavat tekijät lisäävät

riskiä erilaisten myös ihmisiin tarttuvien tautien esiintymiselle. Näillä asioilla on

kerrannaisvaikutuksia. Esimerkiksi kala on terveellistä ravintoa jos se otetaan puhtaista järvistä mutta

jos kalassa on elohopeaa tai muuta saastumista, sen käyttöä kannattaa vähentää.

Tarvitsemme mittaus- ja tutkimusmenetelmiä, jotta voimme seurata millaisia mikrobeja on

ympärillämme ja sisällämme. Epidemian aikana on parempi tavata muita ulkona, koska ulkoilma

kuivattaa mikrobeja ja auringonvalon UV-säteily tuhoaa mikrobeja ja viruksia. Tuore ravinto parantaa

vastustuskykyä. D-vitamiini on ensilinjan immuniteetin kaikkein tärkein tekijä. On tärkeä huolehtia

että muutkin vitamiinitasot ovat kohdallaan. Ruokavaliomme tulisi olla monipuolinen.

Puolustuskyvyn kannalta on tärkeää että meillä on monipuolinen mikrobisto.

Kaikilla soluja sisältävillä olennoilla on viruksia; kasveilla, eläimillä, ihmisillä ja jopa bakteereilla.

Viruksilla on aina joku merkitys, ne suorittavat myös tärkeitä tehtäviä. Bakteerit pyrkivät aina

tasapainotilaan. Samoin ihmisten tulisi oppia tekemään aidosti yhteistyötä ja miettiä mitkä

mahdollisuudet meillä on ja mitä voimme yhdessä saavuttaa.
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