
ÄIDINMAIDON 
MIKROBISTON MERKITYS 

 
Äidinmaito ei ole steriiliä, kuten näihin päiviin asti on ajateltu, vaan se sisältää 
melko paljon mikrobeja, joilla on tärkeä merkitys lapsen suolistoflooran ja koko 
immuunijärjestelmän kehittymisen kannalta. Tämä on dosentti Pirkka Kirjavaisen 
tutkimusaluetta. 

 
 
”Rintamaidon mikrobikoostumusta on 

tutkittu vähän. Sen tutkimus voi johtaa 

läpimurtoihin”, kertoo Pirkka Kirjavainen. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noin joka 
kolmas suoma 
laislapsi kärsii 

astmasta tai 
allergisesta 
sairaudesta, 
joten lasten 
pitkäaikais 
sairauksista 

ne ovat maas 
samme selvästi 

yleisimmät. 

stma, allergiat ja muut krooniset tulehdussairau- 

det ovat lisääntyneet, mitä on selitetty varhais- 

lapsuuden mikrobialtistumisen vähenemisellä. 

Erityisesti suoliston kautta tapahtuvan mikro- 

bialtistuksen tiedetään tukevan immunolo- 

gisen sietokyvyn muodostumista. 

Dosentti Pirkka Kirjavainen tutkii 

äidinmaidon mikrobiston  merkitystä 

lapsen allergioiden ja astman kehit- 

tymisessä: ”Äidinmaidon mikrobisto 

on allergisilla äideillä poikkeava, mutta yhteyttä 

allergioiden kehittymiseen  ei ole aiemmin tutkittu.” 

Yrjö Jahnssonin säätiö on tukenut hänen tutkimus- 

työtään vuodesta 2013 alkaen. 

 
KIRJAVAISEN tutkimuksessa on iso eurooppalai- 

nen aineisto 10-vuotiaita lapsia Suomesta, Sak- 

sasta, Ranskasta, Sveitsistä ja Itävallasta. Heitä on 

seurattu äidin raskauden viimeiseltä kolmannek- 

selta lähtien. Syntymähetkellä kerättiin myös äidin- 

maitonäytteet, jotka talletettiin pakkaseen. Äidin- 

maitonäytteet analysoidaan nyt uuden sukupolven 

sekvensointimenetelmiä käyttäen. Lapsille on tehty 

perusteelliset terveystutkimukset 10 vuotiaina. Tut- 

kimuksessa tarkastellaan erityisesti niitä lapsia, 

joille on kehittynyt astma ja/tai allergia tähän ikä- 

vuoteen mennessä. 

”Tarkoituksena on selvittää, onko äidinmai- 

don mikrobiston  ja astman/allergian kehittymi- 

sen välillä yhteyttä; onko astmasta/allergiasta kär- 

sivien lasten aikanaan saama äidinmaito mikrobis- 

toltaan köyhempää (lukumääräisesti vähemmän 

mikrobeja ja/tai mikrobiston  diversiteetti  pie- 

nempi) kuin terveiden lasten saama äidinmaito? 

Tavoitteena on määrittää kattavasti äidinmaidon 

mikrobiston  koostumuksen ominaispiirteet, jotka 

voivat vaikuttaa astman ja allergioiden ilmenemi- 

seen lapsuudessa,” selvittää Kirjavainen. Hänen 

mukaansa tuloksilla voi olla merkitystä esimerkiksi 

äidinmaitokorvikkeiden ja probioottihoitojen kehit- 

tämisessä. 

”Lapsen varhaisella mikrobialtistuksella tiede- 

tään olevan suuri merkitys lapsen immunologiselle 

kehitykselle, mutta emme tiedä minkälainen mikro- 

bialtistuksen pitäisi olla. Äidinmaito on imeväisen 

luonnollista ravintoa ja voidaan olettaa, että myös 

sen mikrobikoostumus olisi evoluutiossa kehitty- 

nyt lapselle suotuisaksi. Rintamaidon mikrobikoos- 

tumusta on tutkittu vähän eikä sen merkityksestä 

lapsen terveydelle tiedetä vielä mitään. Siksi tutki- 

mus voi johtaa merkittäviin läpimurtoihin”, peruste- 

lee tutkija innostustaan aiheeseen. 

 
KIRJAVAINEN toimii erikoistutkijana THL:ssä. Suo- 

men julkistalouden nykytila näkyy myös hänen työs- 

sään. ”Suuria apurahoja on niukalti jaossa ja rahoi- 

tuksen hankkiminen useista eri lähteistä kuluttaa 

merkittävän osan työajasta. Rahoitusnäkymien epä- 

varmuus vaikeuttaa pitkänajan suunnitelmia.” 

Työ on kuitenkin palkitsevaa. ”Pidän uusien tut- 

kimushypoteesien luomisesta ja uusien projektien 

suunnittelusta. Mielenkiintoisimpia ja jännittäväm- 

piä hetkiä on päästä ensimmäistä kertaa näkemään 

uuden projektin tuloksia. Palkitsevinta olisi nähdä 

tuloksen tuovan käytännön hyötyä tai merkittäviä 

tieteellisiä edistysaskelia”. Työn vastapainona Kirja- 

vaisella on perhe ja luonto. ”Vapaa-aikana puuhai- 

len mieluiten lastemme kanssa ja juoksen metsä- 

poluilla.” 

Graduvaiheessa aloitettu tutkimustyö vei Kir- 

javaisen mukanaan. ”Ideologisesti tutkijan työssä 

kiehtoo mahdollisuus selvittää aiemmin tuntemat- 

tomia asioita, joilla voi olla merkitystä nykypäivää 

pidemmälle ja käytännössä tutkijan vapaus, itsenäi- 

syys, rutiinittomuus ja rajattomat älylliset haasteet”, 

kertoo Kirjavainen syistä tutkijanuran valinnalleen. 
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