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Mycobacterium tuberculosis on yksi maailman tappavimmista patogeeneistä, joka aiheuttaa vuosittain lähes 
kaksi miljoonaa kuolemaa. Sen aiheuttama infektio, tuberkuloosi, on erittäin yleinen etenkin kehittyvissä 
maissa. Tuberkuloosi-infektioista suurin osa on oireettomia ja piileviä infektiota, ja arviolta jopa joka neljännes 
ihmisistä kantaa kehossaan M. tuberculosis bakteereita, eli sairastaa latenttia tuberkuloosia. Näistä infektioista 
vain noin 10% kehittyy lopulta aktiivista hoitoa vaativaksi tuberkuloosiksi. M. tuberculosis on erittäin 
vastustuskykyinen elimistön immuunipuolustusta sekä lähes kaikkia tunnettuja antibiootteja vastaan, mikä 
vaikeuttaa tuberkuloosin hoitoa merkittävästi. Viime vuosina useiden mykobakteerilajien, mukaan lukien M. 
tuberculosis, on todettu muodostavan infektion aikana antibiooteille tolerantteja monisoluisia bakteeriyhteisöjä 
eli biofilmejä. Tämä elintapa voisi mahdollisesti selittää M. tuberculosiksen vastustuskyvyn useille antibiooteille 
sekä ihmisen immuunipuolustukselle.  
 
Tutkimuksen tavoite oli luoda menetelmä, jonka avulla voidaan havaita ja arvioida mykobakteerien kehittämän 
biofilmikasvuston antibioottitoleranssia. Ensimmäisenä tavoitteena oli luoda tutkimukselle optimaaliset 
olosuhteet, joissa tutkimustulokset toistuisivat samanlaisina. Toinen tavoite oli määrittää tuberkuloosin 
ensilinjan lääkkeen, rifampisiinin saturaatiokonsentraatio sekä käyttää tätä apuna eri ikäisten biofilmien 
antibioottitoleranssin määrittämisessä.   
 
Tässä tutkimuksessa käytimme bioluminesoivaa Mycobacterium marinumia (ATCC-927), joka on geneettisesti 
samankaltainen kuin M. tuberculosis. Kasvatimme 4- 14 päivän ikäisiä M. marinumin biofilmejä sekä 
planktonista bakteerikasvustoa verrokiksi. Altistimme bioluminesoivat bakteerit rifampisiinille eri 
konsentraatioissa, jonka jälkeen seurasimme niiden kuolemisnopeutta bioluminesenssisignaalin avulla. 
Signaalien voimakkuuksien vaihteluiden perusteella arvioimme analyysin toistettavuutta sekä 
biofilmikasvuston kehittämää antibioottitoleranssia planktonisiin bakteereihin verrattuna. Arvioimme 
antibioottitoleranssia lisäksi vertaamalla erilaisten bakteerikasvustojen MDK99-arvoja, eli aikaa, joka vaaditaan 
tappamaan 99% bakteeripopulaatiosta.  
 
Löysimme antibioottitoleranssin tutkimiseksi olosuhteet, joissa tutkimustulokset toistuivat kerta toisensa 
jälkeen. Levylukijan optimaaliseksi mittauslämpötilaksi valitsimme inkubaattorin lämpötilan, 28,5 °C, jotta 
lämpötilan muutokset vaikuttaisivat mahdollisimman vähän bakteerien metaboliseen aktiivisuuteen. 
Havaitsimme bakteerikasvatuskuoppien mittaamisen viidestä mittauspisteestä yhden pisteen sijaan 
vähentävän rinnakkaisten kuoppien välistä hajontaa hidastamatta mittaustapahtumaa oleellisesti. Lisäksi 
osoitimme rifampisiinin saturaatiopisteeksi konsentraation 400 µg/ml. Tässä konsentraatiossa persistenttien 
solujen kuoleman ei nähty enää nopeutuvan, vaan tolerantit bakteerit vaativat pidemmän hoitoajan 
korkeamman antibioottikonsentraation sijaan. Useissa mittaussarjoissa totesimme planktonisen 
bakteerikasvatuksen kuolevan biofilmejä nopeammin, mikä viittaa biofilmiyhteisöjen kehittämään 
antibioottitoleranssiin.  
 
Mykobakteerien antibioottitoleranssin havaitsemiseksi kehitetty menetelmä toimi optimoiduissa olosuhteissa 
odotetusti ja tutkimustulokset vaikuttavat luotettavilta. Menetelmää voidaan tulevaisuudessa hyödyntää osana 
uusien tuberkuloosilääkkeiden kehitystä, esimerkiksi vertailemalla antibioottitoleranttien 
mykobakteeribiofilmien MDK-arvojen muutoksia, kun kehitetään biofilmirakenteisiin kohdistuvia uusia 
lääkemolekyylejä. 
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1 JOHDANTO 
 

Mykobakteereihin kuuluu ihmiselle merkittäviä patogeenejä, kuten Mycobacterum tuberculosis ja 

Mycobacterium leprae sekä useita ympäristön ei-tuberkuloottisia mykobakteereita, joista osa toimii 

opportunistisina patogeeneinä (1). Mycobacterium tuberculosis (Mtb) patogeeni aiheuttaa 

tuberkuloosia. Tuberkuloosi aiheuttaa vuosittain lähes kaksi miljoonaa kuolemaa ja on siten 

kymmenenneksi yleisin kuolinsyy maailmanlaajuisesti. Maailman terveysjärjestö (WHO) on arvioinut 

tuberkuloosin esiintyvän piilevästi jopa joka neljännellä ihmisellä. (2) Joka vuosi ympäri maailmaa 

noin 10 miljoonaa ihmistä sairastuu aktiiviseen tuberkuloosiin, ja näistä merkittävällä osalla todetaan 

samanaikaisesti HIV-infektion tai lääkityksen aiheuttama immuunikato. Tuberkuloosi on globaalisti 

talouden sekä kansanterveyden kannalta yksi maailman merkittävimmistä sairauksista. (3,4)

 Tuberkuloosin aiheuttajapatogeeni on erittäin vastustuskykyinen antibiootteja ja 

ihmisen immuunijärjestelmää vastaan, minkä vuoksi sekä tuberkuloosi-infektion että havaitun 

latentin tuberkuloosin hoitaminen vaatii pitkäjänteistä ja tehokasta hoitoa (5,6). Hoidon onnistumisen 

kannalta avainasemassa ovat diagnoosin ja hoidon aloituksen ajoitus (7). M. tuberculosis on 

hidaskasvuinen ja haponkestävä bakteeri, minkä vuoksi tavanomaiset antibiootit ja mikrobilääkkeet 

eivät tuhoa patogeeniä tehokkaasti (8). Tällä hetkellä tuberkuloosin hoitoon käytettävä kemoterapia 

on vähintään kuuden kuukauden monilääkehoito, jonka yleisimpänä lääkeyhdistelmänä toimii 

isoniatsidi, rifampisiini, pyratsiiniamidi ja etambutoli (3,9). Pitkä monilääkehoito on erityisen tärkeä 

lääketoleranssin kehittäneiden sitkeiden alapopulaatioiden hävittämiseksi (3). Vaikka tuberkuloosin 

hoidossa käytetty kemoterapia on todettu suhteellisen tehokkaaksi hoitomuodoksi, potilas altistuu 

hoidon aikana merkittäville sivuvaikutuksille sekä lääkeinteraktioille (5).   

 Pitkän monilääkehoidon toteuttamista monimutkaistaa maailmalla yleistyvät 

monilääkeresistentit tuberkuloosikannat (MDR- ja XDR-TB) (10). Moniresistentti M. tuberculosis 

aiheuttaa vakavan ja hoidoille niskoittelevan tuberkuloosi-infektion, joka vaatii pitkän, normaalisti 9-

24kk kestävän monilääkehoidon selvästi heikommilla toisen linjan lääkkeillä (4,10). Pitkän ja raskaan 

kemoterapian lisäksi MDR- ja XDR-TB- kannat aiheuttavat merkittäviä kustannuksia 

terveydenhuollolle ja potilaille (10).  

 Kemoterapialla on vaarana menettää tehonsa lääkeresistenssien kantojen yleistyessä, 

minkä vuoksi tuberkuloosin hoitoon kaivataan kipeästi uusia ja tehokkaampia lääkkeitä, jotka 

kykenisivät eliminoimaan hoidoille sitkeät tolerantit bakteerialapopulaatiot selkeästi nykyistä 

lyhyemmässä ajassa (3,5). Erityisesti kaivataan lääkkeitä, joiden teho kohdentuisi jakautumattomiin 

bakteeripopulaatioihin aktiivisesti jakautuvien bakteerien sijaan (11). M. tuberculosiksen 

käyttäytyminen antibioottihoitojen aikana on edelleen epäselvää, minkä vuoksi tarkempien 

antibioottitoleranssimekanismien selvittäminen on tärkeää uusien hoitomenetelmien löytämiseksi 

(12).       



 
 

 Useiden tutkimusten mukaan mykobakteerit, mukaan lukien M. tuberculosis, 

muodostavat lääketolerantteja biofilmejä in vitro. Yksi tekijä geneettisesti lääkeherkkien 

tuberkuloosikantojen kehittämälle lääketoleranssille saattaa olla niiden muodostamat biofilmit in 

vivo. (3,9) Tarkempi ymmärrys mykobakteeribiofilmien muodostumisesta auttaisi kehittämään 

tehokkaampia hoitomenetelmiä ei-tuberkuloottisten mykobakteeri-infektioiden hoitoon sekä antaisi 

suuntaa tuberkuloosin lääkehoidon kehitykselle (1). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli luoda 

luotettava menetelmä Mycobacterium marinumin muodostamien biofilmien kehittämän 

antibioottitoleranssin havaitsemiseksi. Tätä menetelmää voitaisiin hyödyntää tulevaisuuden 

tutkimuksissa ja lääkehoidon kehityksessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS  

2.1 Tuberkuloosi 

WHO:n arvion mukaan jopa joka neljäs maapallon asukas on oireeton latentin tuberkuloosin kantaja, 

mutta immuunipuolustuksen ollessa normaali, vain noin 10 % kantajista sairastuu aktiiviseen 

tuberkuloosiin elämänsä aikana (2,13). Tartunnan saaneista lähes 90 % on siis oireettomia latentin 

tuberkuloosin kantajia koko elämänsä ajan. Sairastumisen riskiä lisää merkittävästi 

immuunisupressio, erityisesti HIV-infektion aiheuttamana. (13) Tuberkuloosi onkin yleisin HIV-

infektioon liittyvä opportunistinen infektio ja aids-potilailla johtava kuolinsyy, sillä HI-virukset 

infektoivat tuberkuloosin hallinnassa tärkeitä soluvälitteisen immuniteetin soluja (CD4-positiiviset T-

lymfosyytit) (3,13). Infektion saaneiden HIV-positiivisten potilaiden on arvioitu sairastuvan aktiiviseen 

tuberkuloosiin jopa 50 % todennäköisyydellä jossain vaiheessa elämäänsä (14). Myös muu 

immuunivajaus, kuten kortikosteroidilääkitys, syöpä tai sen lääkehoito lisäävät tuberkuloosiin 

sairastumisen riskiä huomattavasti (13).    

 Vaikka tuberkuloosi on tautitapausten suuren määrän ja resistenttien bakteerikantojen 

yleistymisen vuoksi hyvin merkittävä globaali ongelma, Suomessa tilanne on hyvä (15). 

Tuberkuloosiin sairastui vuonna 2019 lähes 10 miljoonaa ihmistä, joista vain noin 300 tautitapausta 

todettiin Suomessa (15, 2). Kehittyneen hoidon myötä tilanne on huomattavasti parantunut 

länsimaissa uusien tapausten kannalta, mutta samaan aikaan bakteerien resistenssistä on 

kehittymässä valtava ongelma. Sen sijaan köyhissä maissa suurimpana ongelmana on hoidon 

riittämättömyys ja tapausten suuri määrä (2). Tuberkuloosin ilmaantuvuuden ennustetaan yhä 

lisääntyvän suuren tautitaakan omaavissa maissa, kuten Afrikassa ja Aasiassa, joissa tilanne on jo 

hälyttävä. Tauti on suhteellisen yleinen myös Venäjällä ja Baltian maissa, joissa etenkin 

tuberkuloosilääkkeitä kohtaan moniresistentit kannat yleistyvät huimaa vaihtua ja aiheuttavat 

merkittäviä hoidollisia ongelmia. (8)     

 MDR-TB (multidrug-resistant tuberculosis) ja XDR-TB (extremely drug-resistant 

tuberculosis) bakteerikannat aiheuttavat vakavan ja vaikeahoitoisen tuberkuloosi-infektion (4,10). 

Bakteerin lääkeresistenttiys on merkittävä hoidon tehoa heikentävä tekijä, joka voi jopa 

kymmenkertaistaa tuberkuloosikuoleman riskin (4). Hoidon varhainen keskeyttäminen on yksi 

suurimmista syistä useille antibiooteille reagoimattomien monilääkeresistenttien Mtb kantojen 

syntymiselle (3). MDR-bakteerikannat ovat kehittäneet vastustuskyvyn vähintään kahdelle ensilinjan 

lääkkeelle, isoniatsidille ja rifampisiinille (10). Vuonna 2019 rifampisiinille resistenttejä 

tuberkuloositapauksia oli noin puoli miljoonaa, joista lähes 80 % oli multiresistenttejä kantoja (MDR-

TB) (2). Harvinaisemmat, mutta hyvin hankalasti hoidettavat XDR-bakteerikannat ovat 

vastustuskykyisiä valtaosaa tuberkuloosissa käytettäviä lääkkeitä kohtaan (8,10). 

Monilääkeresistenttien Mtb kantojen kohdalla joudutaan turvautumaan pidempään hoitoon ja 



 
 

selvästi heikompiin toisen linjan lääkkeisiin, jotka yleensä aiheuttavat myös enemmän 

haittavaikutuksia (2).  

2.1.1 Patogeneesi   

M. tuberculosiksen patogeneesin sekä isännän immuunipuolustuksen mekanismien tarkempi 

tuntemus on tärkeää uusia antituberkuloosilääkkeitä ja rokotteita kehittäessä (14). Etenkin tarkempi 

ymmärrys elimistössä uinuvista bakteereista ja niiden elinympäristöstä auttaisi edistämään uusien 

tuberkuloosilääkkeiden kehittämistä (12).     

 M. tuberculosis tarttuu ihmisestä toiseen lähes poikkeuksetta pisaratartuntana 

hengitysteitse (8). Bakteerit voivat kulkeutua aerosolipisaroiden mukana pulmonaalisiin alveoleihin 

saakka, jolloin hyvin pieni infektioannos riittää keuhkojen infektoitumiseen (8,16). Tartunnan 

saamisen jälkeen ensimmäisten viikkojen (3–8 vk) aikana Mtb basillit pesiytyvät alveoleihin ja 

leviävät keuhkojen paikallisiin imusolmukkeisiin muodostaen primaarikompleksin (Ghonin 

kompleksi) (14). Infektion alkuvaiheessa alveolaariset makrofagit tunnistavat ja fagosytoivat 

patogeenejä. M. tuberculosis on kuitenkin kehittänyt useita virulenssimekanismeja makrofagien 

solunsisäisiä tappomekanismeja vastaan ja niiden avulla bakteerit pystyvät karkaamaan 

solunsisäisistä fagosomeista sytoplasmaan. Mtb basillit lisääntyvät muutamien päivien ajan 

alveolaaristen makrofagien sisällä, mikä aiheuttaa lopulta makrofagien nekroottisen solukuoleman 

ja lisääntyneiden bakteerien vapautumisen keuhkojen ekstrasellulaaritilaan. Keuhkoissa syntynyt 

nekroosi, makrofagien erittämät sytokiinit sekä dendriittisolujen antigeenien esittely aktivoivat 

keuhkoissa inflammatorisen reaktion, joka houkuttelee paikalle lisää tulehdussoluja, kuten 

neutrofiilejä, monosyyttejä sekä lymfosyyttejä. Elimistön immuunisolut eivät pysty tuhoamaan 

haponkestäviä solunsisäisiä mykobakteereita tarpeeksi tehokkaasti, minkä vuoksi tulehdussolut 

pyrkivät eristämään taudinaiheuttajan sekä infektoituneet ja nekrotisoituneet makrofagit 

muodostamalla kapseloituneen tuberkuloottisen granulooman. (14,16) Bakteerien leviämistä 

estävän granulooman sisällä on kuolleita ja nekrotisoituneita makrofageja, kaseaationekroosia sekä 

ympärillä kapselimainen solukerros epiteloidaalisista makrofageista, lymfosyyteistä sekä 

fibroblasteista. Lisäksi makrofageja on fuusioitunut suuriksi monitumaisiksi Langhansin soluiksi. (14)

 Normaalisti elimistön immuunijärjestelmä rajoittaa Mtb basillien leviämisen keuhkoista 

paikallisiin imusolmukkeisiin, joissa bakteerit aiheuttavat imusolmuketulehduksen eli lymfadeniitin. 

Ensimmäisten parin kuukauden aikana mykobakteereita voi kuitenkin päätyä myös systeemiseen 

verenkiertoon, jolloin bakteerit voivat pesiytyä käytännössä mihin tahansa elimeen muodostaen 

tuberkuloottisia etäpesäkkeitä. Harvinaisissa tapauksissa tauti voi edetä tässä vaiheessa vaikeaan, 

hoitamattomana fataaliin (disseminoituneesen) miliaarituberkuloosiin. (14,16) 

 Tarkempi mekanismi, kuinka mykobakteerit kykenevät selviytymään jopa 

vuosikymmeniä keuhkoissa tai elimistön etäpesäkkeissä, on edelleen epäselvä. Oletettavasti 

ensimmäisten viikkojen/kuukausien aikana Mtb basilleista suurin osa tuhotaan elimistön 



 
 

puolustusjärjestelmän ansiosta, mutta pieni prosentti metabolisesti hidastuneita ja jakautumattomia 

bakteereita säilyy elossa. Elimistön immuunipuolustuksen taso määrää sen, pääseekö granulooma 

myöhemmin hajoamaan ja infektio reaktivoitumaan. Olosuhteiden muuttuessa sitkeät dormantit 

bakteerit kykenevät reaktivoitumaan ja aiheuttamaan aktiivisen hoitoa vaativan taudin jopa useiden 

vuosikymmenien kuluttua. (14)  

2.1.2 Tuberkuloosin hoito    
2.1.2.1 Tuberkuloosin pitkäkestoinen monilääkehoito  

Mykobakteerien hitaan kasvutavan sekä haponkestävän soluseinämän vuoksi tavanomaisilla 

mikrobilääkkeillä ei ole riittävästi tehoa bakteerien tuhoamiseksi. Lisäksi moniresistenttien 

bakteerikantojen nopea yleistyminen tuo lisähaasteita tuberkuloosin hoitoon. (8)  

 Aktiivisen tuberkuloosin hoitoon on kehitetty tehokas monilääkehoito (kemoterapia), 

jonka avulla noin 85 % tuberkuloositapauksista saadaan hoidettua onnistuneesti (8,2). 

Kemoterapiaa tulee jatkaa useita kuukausia myös lääkeherkkien bakteerikantojen kohdalla, sillä 

hoidon aikana voi kehittyä sitkeitä ja hoidolle niskoittelevia bakteerialapopulaatiota, jotka kykenevät 

jakautumaan ja leviämään, jos hoito lopetetaan liian aikaisin (8,12). Pitkä monilääkehoito onkin 

erityisen tärkeä näiden sitkeiden alapopulaatioiden hävittämiseksi (3). Hoidon pitkäkestoisuuden ja 

lääkkeiden runsaan määrän vuoksi tuberkuloosin hoitaminen on monimutkaista ja vaatii 

pitkäjänteisyyttä niin potilaalta kuin hoitohenkilökunnaltakin (13).   

 Tuberkuloosin hoitoon käytettävä kemoterapia on vähintään kuusi kuukautta kestävä 

monilääkehoito. Lääkehoito aloitetaan käyttäen neljää peruslääkettä, yleisimmin isoniatsidia, 

rifampisiinia, pyratsiiniamidia ja etambutolia kahden kuukauden ajan. (3,9) Jos M. tuberculosis kanta 

todetaan herkäksi kaikille ensilinjan lääkkeille, hoitoa jatketaan ensimmäisen kahden kuukauden 

jälkeen vielä rifampisiinin ja isoniatsidin yhdistelmällä vähintään neljän kuukauden ajan (13). 

 Vaikeahoitoisissa MDR- ja XDR-tuberkuloosissa joudutaan turvautumaan selvästi 

heikompiin ja toksisempiin toisen linjan varalääkkeisiin (2,16). Resistentin bakteerikannan 

eliminoimiseksi monilääkehoitoa joudutaan käyttämään selvästi pidemmän aikaa (9–24 kk) ja usein 

myös haittavaikutuksia ilmenee selvästi enemmän (4,8). Resistenttien bakteerikantojen yhteydessä 

tulee noudattaa tehostettua hoitokaaviota, jolloin lääkehoito toteutetaan porrastetusti ensin viidellä 

(2 kk), sitten neljällä (1 kk) ja lopuksi kolmella (5 kk) tuberkuloosilääkkeellä (13).   

2.1.2.2 Rifampisiinin vaikutusmekanismi 

Laajakirjoiset rifamysiinit (rifampisiini) aiheuttavat bakteerien kuoleman sitoutumalla RNA-

polymeraasiin, mikä johtaa RNA-synteesin estymiseen. Rifampisiinin käyttöönoton jälkeen 

tuberkuloosin hoitomyöntyvyys parani selvästi ja hoitoajat lyhenivät. Lääke tulee kuitenkin annostella 

aina yhdessä toisen tehokkaan tuberkuloosilääkkeen kanssa (yleensä isoniatsidi), sillä 

bakteerikanta kehittyy muuten nopeasti rifampisiinille resistentiksi.  



 
 

 Monien antibioottien teho laskee merkittävästi bakteerien biofilmimuodostuksen 

yhteydessä, mutta rifampisiinilla on poikkeuksellisen hyvä teho biofilmien sisällä kasvaviin 

bakteereihin. Tämän vuoksi sillä on tärkeä käyttöindikaatio tuberkuloosin hoidon ohella 

vierasesineinfektioissa, jossa esimerkiksi Staphylococcus aureus on muodostanut biofilmin 

vierasesineen pinnalle. (17)  

2.2 Mycobacterium marinum osana tuberkuloositutkimusta    
2.2.1 Atyyppiset mykobakteerit tuberkuloositutkimuksissa    

Tautia aiheuttavan ja hidaskasvuisen bakteerin tutkiminen ja kasvattaminen sisältää runsaasti 

haasteita, minkä vuoksi tuberkuloositutkimuksissa käytetään nykyään myös säännöllisesti 

nopeakasvuisempia ja heikommin patogeenisia mykobakteereita, kuten Mycobacterium 

smegmatista tai Mycobacterium marinumia (18). Esimerkiksi M. tuberculosis bakteerien on todettu 

muodostavan kasvatusmediumin ja ilman rajapintaan pellikkeleitä 5–7 viikossa, kun taas M. 

marinumin vastaavanlaisen pellikkelin muodostumiseen kuluu vain noin 14 päivää (9).  

 M. marinum on atyyppinen mykobakteeri, joka infektoi pääasiassa kaloja, 

sammakkoeläimiä sekä matelijoita ja on ihmiselle opportunistinen patogeeni, joka voi aiheuttaa 

granulomatoottisen ihoinfektion (8,9,18). M. tuberculosis on geneettisesti samankaltainen M. 

marinumin kanssa, minkä vuoksi M. marinumin infektoimista trooppisista seeprakaloista on saatu 

tärkeitä in vivo tutkimusmalleja tuberkuloositutkimuksiin. M. marinum toimii lisäksi tärkeänä in vitro 

biofilmimallina, sillä se kykenee muodostamaan spontaanisti biofilmin moniin abioottisiin pintoihin. 

(9) 

2.2.2 Bioluminesenssi bakteerien metabolisen aktiivisuuden mittarina  

Bioluminesenssi on biologinen prosessi, jossa tuotetaan valoa lusiferaasientsyymin katalysoiman 

kemiallisen reaktion seurauksena (18). Bakteereihin voidaan transformoida lusiferaasientsyymiä 

ilmentävä plasmidi, jonka avulla bakteerit pystyvät tuottamaan bioluminesenssia (19). Reaktio 

käyttää kosubstraattina ATP:ta, jolloin valoreaktion avulla voidaan mitata bioluminesoivien 

bakteereiden metabolista aktiivisuutta. Ainoastaan elävät ja metabolisesti aktiiviset bakteerit 

tuottavat valoa, minkä vuoksi bioluminesenssimittausten avulla voidaan saada tärkeää tietoa 

esimerkiksi mykobakteerien vasteesta lääkehoidolle. (18)   

 

2.3 Bakteereiden keinot selviytyä muuttuvassa ympäristössä  
2.3.1 Lääkeresistenttien mikrobien yleistyminen   

Bakteerit voivat olla tietyille mikrobilääkkeille luonnostaan resistenttejä, mikä otetaan huomioon jo 

lääkkeiden käyttöaihetta määrittäessä. Toisaalta monet herkät bakteerikannat voivat muuttua tietyille 

mikrobilääkkeille resistenteiksi antibioottivalinnan avulla (hankittu resistentti). (17) 

Antibioottivalinnan aiheuttama lääkeresistenttien patogeenien yleistyminen ja leviäminen onkin yksi 



 
 

modernin lääketieteen suurimmista haasteista (20).     

 Lääkeresistentti bakteerikanta kykenee monistumaan herkkiä kantoja suuremmassa 

lääkekonsentraatiossa, useimmiten positiivisen mutaation myötä (20). Hankittu resistenssi voi 

syntyä kromosomaalisesta (piste)mutaatiosta tai voi olla ekstrakromosomaalisen plasmidin 

ominaisuus (17). Mutaatio voi kohdentua esimerkiksi antibiootin aktiivisesti vaikuttamaan kohtaan ja 

näin heikentää antibiootin tehoa riippumatta lääkehoidon kestosta (20). Muita lääkeresistenssin 

mekanismeja ovat muun muassa bakteerien mikrobilääkettä inaktivoivien tai tuhoavien entsyymien 

erittäminen sekä lääkkeen heikentynyt kyky penetroitua bakteerisoluun mutaation ansiosta (17). 

 Bakteerien lääkeresistenssiä on mahdollista mitata määrittämällä pienin tarvittava 

antibioottikonsentraatio, jolla bakteerin kasvu voidaan estää in vitro -tutkimustilanteessa (minimal 

inhibitory concentration, MIC). Toisin sanoen mitä suurempi antibiootin MIC-arvo on, sitä 

resistentimmästä bakteerikannasta on kyse. (17,20) 

2.3.2 Antibioottitoleranssin mekanismit  

Antibioottitoleranssi yhdistetään usein antibioottihoidon epäonnistumiseen ja sen seurauksena 

infektion uusiutumiseen (20). Infektio voi uusiutua erityisesti, jos antibioottikuuri jää liian lyhyeksi, 

sillä lepotilassa säilyvät jakautumattomat bakteerit kykenevät reaktivoitumaan olosuhteiden 

parantuessa antibioottihoidon lopettamisen jälkeen (21).    

 Fenotyyppisessä lääketoleranssissa bakteeripopulaatio (tai alapopulaatio) on todettu 

geneettisesti lääkeherkäksi in vitro, mutta in vivo bakteeripopulaation herkkyys antibiootille on 

heikentynyt ilman geneettistä mutaatiota (12). Suurin osa antibiooteista estää spesifisti jotain 

bakteerin aktiiviseen kasvuun vaikuttavaa osaa, minkä vuoksi toleranssimekanismi on useimmiten 

muutos bakteerin kasvunopeudessa (9). Tämän seurauksena lääketoleranssin omaavat bakteerit 

kykenevät selviytymään letaalissa antibioottikonsentraatiossa (joka on useita kertoja suurempi kuin 

MIC) selvästi tavallista pidemmän aikaa. Toleranssin kehittäneiden bakteereiden eliminoimisessa 

keskeisintä on lääkehoidon keston pidentäminen, eikä antibiootin määrän lisääminen, sillä useimmat 

antibiootit saavuttavat korkeissa konsentraatiossa saturaatiopisteen. Antibiootin saturaatiopisteen 

saavuttamisen jälkeen antibioottikonsentraation kasvattaminen ei enää tehosta bakteerien 

eliminoitumista. (20,22)      

 Ympäristön muuttuvat olosuhteet, antibioottilääkitykselle altistuminen, bakteerien 

geneettiset mutaatiot sekä tietyt periytyvät ominaisuudet voivat vaikuttaa lääketoleranssin 

kehittymiseen. Antibioottitoleranssi voidaan jakaa ryhmiin sen aiheuttajamekanismien sekä 

syntytapojen mukaan. Ympäristötekijät (esim. antibioottihoito tai elimistön immuunipuolustus) voivat 

pakottaa bakteeripopulaatiota hidastamaan kasvuaan, jolloin bakteerien aktiiviseen kasvuun 

kohdentuvat antibiootit eivät enää tehoa bakteeripopulaatioon (tolerance by slow growth). 

Bakteeripopulaatio voi esimerkiksi kehittää toleranssin β-laktaameille hidastamalla soluseinämän 

synteesinopeutta tai fluorokinoloneille hidastamalla DNA:n replikaatiota. Toisaalta bakteerien hitaan 



 
 

kasvun aiheuttama toleranssi voi myös olla periytyvä ominaisuus, kuten M. tuberculosis bakteerien 

perinnöllisesti hidas kasvutahti. Bakteeripopulaation stressi tai ravinteiden puute voi johtaa myös 

väliaikaisesti pidentyneeseen lepovaiheeseen (tolerance by lag), jossa ei ilmene lainkaan bakteerien 

jakautumista. Kun stressitekijä väistyy, lepovaihe päättyy ja bakteerit kykenevät jakautumaan ja 

kasvamaan taas normaalisti. (20, 22) 

2.3.3 Sitkeät bakteerialapopulaatiot eli persistentit solut     

Kun puhutaan bakteereiden kehittämästä toleranssista tai resistenssistä, tarkoitetaan termillä koko 

bakteeripopulaatiota. Persistenssi tarkoittaa puolestaan vain tietyn alapopulaation (usein <1%) 

kykyä selviytyä letaalissa antibioottikonsentraatiossa muuta geneettisesti identtistä 

bakteeripopulaatiota pidemmän aikaa. Alapopulaatioiden sitkeät solut eli ”persisterit” ovat hyvin 

hitaasti jakautuvia tai jakautumattomia, minkä vuoksi ne ovat lähes reagoimattomia antimikrobisille 

lääkkeille. Kuten toleranssi, myös persistenssi voidaan jakaa syntymekanismien mukaan eri 

tyyppeihin. Kasvutahdista riippuvassa persistenssissä tolerantilla alapopulaatiolla on joko pidempi 

lepovaihe (kuten tolerance by lag) tai hitaampi kasvunopeus (kuten tolerance by slow growth). 

Vaikka useimmat tutkimukset ovat raportoineet sitkeiden alapopulaatioiden kehittävän itselleen 

kasvutahdin hidastumisesta johtuvan toleranssin, myös resistenssin syntymistä on havaittu näissä 

soluissa (dose-dependent persistence). Alapopulaatio voi esimerkiksi ilmentää runsaasti tiettyä 

resistenssitekijää (kuten effluksipumppuja), joka vähentää persistenttien solujen 

antibioottiherkkyyttä verrattuna muuhun bakteeripopulaatioon. (22)  

2.3.4 Mykobakteerien kehittämä antibioottitoleranssi 

Samankaltaisia resistenssi- ja toleranssimekanismeja on havaittu myös mykobakteereilla, mukaan 

lukien M. tuberculosis (3). Kirjallisuudessa on esitetty kaksi hypoteesia, jotka pyrkivät selittämään 

geneettisesti antibioottiherkkien, mutta kehossa fenotyypiltään lääketoleranttien M. tuberculosis 

kantojen muodostumista (9). Ensimmäisen hypoteesin mukaan Mtb solut reagoivat isännässä 

ympäristön olosuhteisiin (esim. hypoksia tai ravinteiden puute) ja siirtyvät sen seurauksena hitaasti 

jakautuvaan tai jopa jakautumattomaan tilaan, jolloin antibioottihoito ei tehoa tolerantteihin 

bakteereihin (9,12). Toisen hypoteesin mukaan fenotyyppinen lääketoleranssi on seurausta 

isännässä tapahtuvasta biofilmimuodostuksesta, sillä Mtb solujen on havaittu muodostavan 

antibiooteille tolerantteja biofilmejä in vitro (9). Lääketoleranssin kehittäneiden 

mykobakteeripopulaatioiden elinympäristö sekä tarkemmat toleranssimekanismit kudoksissa ovat 

kuitenkin edelleen epäselviä ja kaipaavat lisää tutkintaa (3) 

 



 
 

2.4 Mykobakteerien taipumus muodostaa monisoluisia biofilmiyhteisöjä 
2.4.1 Biofilmimuodostuksen mekanismit   

Biofilmi on mikro-organismien muodostama järjestäytynyt yhteisö, joka on kiinnittynyt elävään tai 

elottomaan pintaan ja jota ympäröi biofilmin solujen muodostama limainen matriksi. Solujen tuottama 

ekstrasellulaarinen materiaali muodostuu pääosin polysakkarideista, proteiineista, lipideistä sekä 

solunulkoisesta DNA:sta. Matriksi stabiloi biofilmin rakennetta, avustaa solujen adheesiossa sekä 

suojaa haitallisilta ympäristötekijöiltä, kuten antibiooteilta tai isännän immuunipuolustukselta. 

Biofilmeissä elävien bakteerien muodostaman matriksin ajatellaankin mahdollisesti olevan yksi 

fenotyyppisen lääketoleranssin kehittymisen mekanismeista. (9)    

 Vapaa eli plaktoninen bakteeri voi kiinnittyä elolliseen tai elottomaan pintaan 

minuuteissa muuttamalla geeniekspressiotaan. Alussa bakteeri kiinnittyy pintaan löyhästi tai vain 

väliaikaisesti, jonka jälkeen adheesio muuttuu irreversiibeliksi eli palautumattomaksi. Pintaan 

kiinnittyneet bakteerit jakaantuvat muodostaen pieniä soluyhteisöitä, jotka tuottavat ympärilleen 

solunulkoista matriksia. Biofilmin rakentuminen voi edetä hyvin pitkälle järjestäytyneeksi jopa 

monisoluista eliötä muistuttavaksi eliöyhteisöksi, jonka mahdollistaa mikrobien välinen 

monimutkainen molekulaarinen viestintäjärjestelmä (quorum sensing). Biofilmin kypsyessä 

bakteeriyhteisössä tapahtuu erilaistumista, ja syntyy fenotyypiltään toisistaan poikkeavia 

alapopulaatioita, mukaan lukien hitaasti jakautuvat persisterialapopulaatiot. Vaikka bakteerien 

adheesio on irreversiibeli, bakteerit kykenevät irtoamaan aktiivisesti biofilmin pintakerroksista 

(dispersio) aiheuttaen kliinisessä tilanteessa infektion uusiutumisen tai latentin taudin aktivoitumisen. 

(21,23)  

 

2.4.2 Biofilmin rakenne suojaa antibiooteilta ja elimistön puolustusjärjestelmältä  

Tyypillisiä kliinisesti merkittäviä biofilmi-infektioita ovat vierasesineinfektiot, endokardiitti sekä 

hammaskaries (21,23). Yksi yleisimmistä hoidoille niskoittelevien vierasesineinfektioiden 

aiheuttajista on Staphylococcus aureus, joka kykenee muodostamaan biofilmejä vierasesineiden 

pinnalle (3,21). Bakteerien hävittäminen biofilmi-infektioissa on vaikeaa, sillä planktonisiin 

bakteereihin tehokkaasti toimivat antibiootit eivät useinkaan tehoa yhtä tehokkaasti biofilmeihin. 

Vaikka vapaa patogeeni olisi todettu antibioottiherkäksi laboratorio-olosuhteissa, sama patogeeni 

voi olla hyvin sinnikäs ja vaikeasti hävitettävissä biofilmistä. Biofilmin muodostaneiden bakteerien 

kasvun estäminen vaatii useimmiten moninkertaisen, joskus jopa tuhatkertaisen 

antibioottikonsentraation (moninkertainen MIC) planktoniseen bakteeriin verrattuna. (3,9) 

 Biofilmien antibioottitoleranssin kehittymisen ajatellaan johtuvan erityisesti lepotilassa 

pysyvistä jakautumattomista bakteereista (persister cells), jotka kykenevät selviytymään hyvinkin 

korkeissa antibioottikonsentraatioista, joissa planktoniset bakteerit kuolevat nopeasti (12). 

Biofilmeissä yksittäisten bakteerien kasvuympäristöt ovat vaihtelevia, joka aiheuttaa bakteerien 



 
 

välille metabolisia eroja. Ympäristön kasvua rajoittavat olosuhteet (esim. biofilmien sisäosissa) 

voivat aiheuttaa bakteerien metabolian hidastumisen, jonka seurauksena myös jakautuminen 

hidastuu tai loppuu kokonaan. (9) Heikot kasvuolosuhteet voivat aiheuttaa bakteerialapopulaation 

lääketoleranssin kehittymistä, koska lähes kaikki antibiootit vaativat bakteereilta aktiivista 

replikaatiota tai metaboliaa (12).      

 Biofilmeissä lääketoleranssin kehittymiseen vaikuttaa mahdollisesti myös bakteerien 

muodostama ekstrasellulaarinen matriksi (23). Matriksin komponentit toimivat tehokkaana fyysisenä 

esteenä, jonka seurauksena useimmat antibiootit kulkeutuvat heikosti biofilmin sisälle heikentäen 

lääkkeen tehoa merkittävästi (9,12). Biofilmeissä voi myös muodostua ekstrasellulaarisia 

komponentteja, jotka kykenevät inaktivoimaan lääkkeitä tai estämään niiden kulkeutumista biofilmin 

rakenteiden läpi (9,23).   

2.4.3 Mykobateerien biofilmimuodostus  

Useiden mykobakteerilajien, mukaan lukien M. tuberculosis, tiedetään muodostavan 

lääketolerantteja biofilmejä in vitro. Ei-tuberkuloottisista bakteereista ainakin M. ulceransin ja M. 

aviumin on todettu muodostavan monisoluisia biofilmiyhteisöjä myös isännässä. (3,9) Ajatus 

tuberkuloosin mahdollisesta biofilmimuodostuksesta in vivo on herättänyt tutkijoissa suurta 

mielenkiintoa, koska Mtb basillien kehittämän lääketoleranssin perimmäinen syy on edelleen 

epäselvä. Useat mykobakteerit kehittävät biofilmeissä fenotyyppisen antibioottitoleranssin, joten 

tuberkuloosibakteerien biofilmimuodostus on myös mahdollista. (12) 

 Monet ei-tuberkuloottiset ympäristömykobakteerit muodostavat luonnostaan 

biofilmejä, esimerkiksi vesijohtoverkostoissa (1,9). Luonnossa esiintyvien mykobakteeribiofilmien 

lisäksi ihmisen keuhkoista on löydetty atyyppisten mykobakteerien muodostamia biofilmirakenteita. 

Keuhkojen histopatologisissa näytteistä on voitu osoittaa muun muassa hidaskasvuisen M. aviumin 

ja nopeakasvuisen M. abscessuksen muodostamia biofilmejä. (1)    

 M. tuberculosis bakteereilla on taipumus muodostaa kasvatusmediumin ja ilman 

rajapinnalle pellikkeleitä 5–7 viikossa in vitro. Mtb basillien on todettu muodostavan mikrobiyhteisöjä 

myös kasvatusmediumissa, johon on lisätty leukosyyttilysaattia. Tämän ”biofilmimallin” ajatellaan 

mukailevan paremmin mahdollisia olosuhteita keuhkogranuloomissa, joissa mykobakteerien 

ympärille muodostuu leukosyyttilysaattia. (9) Lisäksi tuberkuloosibakteerien on todettu kasvavan 

eräänlaisina klustereina keuhkoista eristetyissä granuloomissa, mutta näiden rakenteiden yhteyttä 

biofilmeihin ei kuitenkaan tunneta (3). 

2.5 Antibioottitoleranssin määrittäminen MDK-analyysin avulla  

Resistenssin määrityksessä käytetty pienin inhiboiva antibioottikonsentraatio eli MIC voi olla yhtä 

suuri lääketolerantin ja ei-tolerantin antibioottiherkän bakteeripopulaation välillä, minkä vuoksi 

menetelmää ei voida soveltaa toleranssin mittaamiseen. Asher Brauner ym. (2016, 2017) ovat 



 
 

kehittäneet menetelmän, jonka avulla voidaan erottaa toisistaan resistentit, tolerantit sekä 

persistentit bakteerikannat. Määrityksessä mitataan aika, joka vaaditaan populaation tietyn 

prosenttiosuuden tappamiseen (minimum duration of killing, MDK), usein 99 % populaatiosta eli 

MDK99 tai 99,9 % populaatiosta eli MDK99,9. Korkea MDK99 luku viittaa korkeaan toleranssiin, eli 

bakteeripopulaation kykyyn selviytyä letaalissa antibioottikonsentraatiossa herkkää bakteerikantaa 

pitemmän aikaa. (20,22)      

 Kun sitkeän alapopulaation eli peristereiden osuus bakteeripopulaatiosta on >1 %, 

tappamiseen vaadittava aika voidaan havaita mittaamalla MDK99. Alapopulaation määrän ollessa 

alle <0,01 % ovat MDK99 mittauksen tulokset täysin identtiset peristenttien ja ei-persistenttien 

populaatioiden välillä. Näin pieniä alapopulaatiota voidaan havaita mittaamalla tarkempia MDK-

arvoja, kuten MDK99,9 tai MDK99,99 (kuinka kauan kestää 99,9 % tai 99,99 % bakteeripopulaation 

tappamiseen). (20) MDK-menetelmää ei ole aiemmin sovellettu mykobakteereihin tai 

biofilmikasvatuksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

3.1 Mycobacterium marinumin kasvatusolosuhteet  

Tutkimuksessa käytettiin kanamysiinille resistenttiä bioluminesoivaa Mycobacterium marinum 

(ATCC-927) bakteerikantaa, jonka kasvua ja metabolista aktiivisuutta seurattiin levylukijalla (Perkin 

Elmer EnVision® 2104 multilabel plate reader) bioluminesenssimittausten avulla. M. marinum 

bakteerikantaan transformoitu plasmidi sisältää lusiferaasientsyymigeenin lisäksi myös 

kanamysiiniresistenssigeenin. Tämän avulla pystytään kasvattamaan mahdollisimman puhdasta 

bioluminesoivaa bakteerikasvustoa suorittamalla antibioottivalinta kanamysiinillä maljakasvatuksen 

yhteydessä. Bioluminesoivaa M. marinumia (mm-lux) otettiin kasvuun joka toinen viikko 

glyserolistokeista - 80 C pakkasesta. Bakteereita kasvatettiin Middlebrook 7H10 -agarmaljoilla, 

joihin oli valettu kanamysiinia 50 µg/ml antibioottivalintaa varten. Maljoja inkuboitiin + 28,5 C:ssa 

seitsemän päivän ajan ennen liuoskasvatusten aloittamista.  

3.1.1 Biofilmikasvatus 

Mm-lux maljakasvatuksen jälkeen maljoilta kerättiin bakteerimassaa biofilmikasvatukselle 

tarkoitettuun mediumiin. Biofilmikasvatuksessa käytettiin 7H9 mediumia, johon on lisätty albumiini-

dekstroosi-katalaasi (ADC) rikaste (10%). Biofilmimedium ei sisällä polysorbaattia (Tween 80). 

Bakteerisuspension bakteerimäärä arvioitiin mittaamalla OD600nm (optinen tiheys 600 nanometrissä) 

Genesys 20 spektrometrillä (Thermo Scientific). OD600nm säädettiin arvoon 0,1 lisäämällä 

bakteerimassaa tai kasvatusmediumia tarpeen mukaisesti.   

 Biofilmikasvatusta varten bakteerisuspensiota pipetoitiin kahdelle valkoiselle 96-

kuoppalevylle. Bakteerisuspensiokuoppien ympärille pipetoitiin biofilmimediumia, jonka avulla 

pystyttiin arvioimaan bioluminesenssisignaalin vuotamisen määrää viereisiin kuoppiin. Lisäksi 

mediumkuoppien avulla määritettiin mediumin vaikutus bioluminesenssisignaaliin. Näytteiden 

kuivuminen estettiin lisäämällä levyjen reunakuoppiin steriiliä vettä. Lisäksi 96-kuoppalevyt suljettiin 

ilmatiiviisti parafilmillä, kun kasvatettiin yli neljän päivän ikäisiä biofilmejä. Kuoppalevyjä inkuboitiin + 

28,5C:ssa biofilmikasvatukseen tarvittavan ajan, kasvatuskerran mukaisesti 4, 7 tai 14 päivän ajan.  

 

3.1.2 Planktoninen bakteerikasvatus  

Planktonista bakteerikasvatusta käytettiin tutkimuksessa verrokkikasvatuksena biofilmeille. 

Verrokkikasvatusta käytettiin tutkimuksen mittausolosuhteiden optimoinnin aikana sekä lisäksi 

suoritettiin yksi erillinen bioluminesenssimittaussarja pelkästään planktoniselle 

bakteerikasvatukselle.      

 Kuten biofilmikasvatuksessa, maljakasvatuksen jälkeen bakteerimassaa kerättiin 

planktoniselle kasvatukselle tarkoitettuun mediumiin. Biofilmimediumin sijasta käytettiin 7H9 



 
 

mediumia, johon on lisätty 0,2% glyserolia, 10% oleiinihappo-albumiini-dekstroosi-katalaasi (OADC) 

rikastetta sekä 0,2% polysorbaattia (Tween 80). Tween 80 estää bakteereiden aggregraatiota ja näin 

estää biofilmin muodostumisen. Myös planktonisen bakteerisuspension OD600nm säädettiin arvoon 

0,1 ja 96-kuoppalevyjen bakteerisuspensiokuopat ympäröitiin Tweenillisellä mediumilla ja steriilillä 

vedellä.  Toisessa bioluminesenssimittaussarjassa Planktonisen bakteerisuspension 

tekemiseen käytettiin normaalista poikkeavaa menetelmää. Normaalisti mittaussarjan planktoninen 

bakteerikasvatus saatiin keräämällä bakteerikasvatusta agarmaljoilta. Toisen mittaussarjan 

planktoninen bakteerikasvatus saatiin kahden päivän ikäisestä biofilmiliuoskasvatuksesta. 

Liuoskasvatuksesta saatiin planktonista sentrifugoimalla bakteerisuspensiota, jonka jälkeen 

ylimääräinen biofilmimedium pipetoitiin pois eppendorf-putkista. Pohjalle painuneen bakteerimassan 

(pelletin) sekaan lisättiin Tweenillistä mediumia. Jo muodostuneesta biofilmikasvatuksesta saatiin 

planktonista, sillä biofilmin rakentumisen estämisen lisäksi Tween 80 erottelee jo muodostuneen 

biofilmin komponentteja.    

3.2 MDK-analyysin olosuhteiden optimointi  
3.2.1 96-kuoppalevyjen täyttäminen 

Ensimmäisen bioluminesenssimittaussarjan tavoitteena oli luoda tutkimukselle optimaaliset 

mittausolosuhteet, joissa voitaisiin havaita bioluminesoivan Mycobacterium marinumin biofilmien 

kehittämää antibioottitoleranssia luotettavasti ja toistettavasti. Mittausolosuhteiden optimoinnissa 

käytettiin neljän päivän ikäisiä biofilmejä sekä planktonista verrokkikasvatusta. Mittaukset suoritettiin 

peräkkäin kahdelta samanlaiselta 96-kuoppalevyltä. Mittaussarja toistettiin kerran samanlaisena 

mittaustulosten yleistettävyyden parantamiseksi.     

 Biofilmien muodostumista varten bakteerimassaa (OD=0,1) pipetoitiin kahdelle 96-

kuoppalevylle 192 µl per kuoppa, ja kuoppalevyjä inkuboitiin + 28,5C:ssa neljän päivän ajan. Neljän 

päivän kuluttua 96-kuoppalevyille lisättiin planktonista bakteerisuspensiota sekä Tweenillistä 

mediumia bakteerisuspensiokuoppien ympärille.     

 Planktonisen bakteerisuspension ja Tweenillisen mediumin lisäämisen jälkeen 

aloitettiin antibioottialtistus kolmella eri rifampisiinikonsentraatiolla: 125 µg/ml, 31,25 µg/ml ja 7,81 

µg/ml. Rifampisiinista tehtiin ¼ laimennossarja laimentamalla antibioottia steriiliin veteen. Jokaista 

antibioottikonsentraatiota pipetoitiin (8 µl) kolmeen biofilmi- ja planktonkuoppaan sekä yhteen 

mediumkuoppaan kontrolliksi. Lisäksi kolme biofilmi- ja planktonkuoppaa jätettiin ilman antibioottia 

bakteerikasvun kontrollia varten. Kontrollikuoppiin lisättiin rifampisiinin sijasta steriiliä vettä, jotta 

jokaisen kuopan nestetilavuus olisi yhtäläinen 200 µl. Rifampisiinin lisäämisen jälkeen 96-

kuoppalevyt laitettiin takaisin + 28,5C inkubaattoriin.  



 
 

3.2.2 Bioluminesenssimittausten olosuhteiden optimointi   

Antibioottialtistuksen jälkeen 96-kuoppalevyjen kuoppien bioluminesenssisignaalin määrää mitattiin 

levylukijalla valituissa aikapisteissä. Ensimmäisessä bioluminesenssimittaussarjassa bakteereiden 

kasvun seuraamista jatkettiin kuuden päivän ja toisessa viiden päivän ajan. Mittaukset suoritettiin 6, 

24, 48, 72, 96 (ja 120) tunnin jälkeen antibioottialtistuksen aloittamisesta. 96-kuoppalevyjä inkuboitiin 

aina mittausten välissä + 28,5C:ssa. Mittaussarjojen tarkoituksena oli löytää tutkimukselle 

optimaalinen lämpötila ja mittauskorkeus. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää yhden kuoppalevyn 

kuopan mittauspisteiden määrä, jolla saataisiin mahdollisimman tarkkoja tuloksia suhteellisen 

nopeasti.        

 Ensimmäisessä mittaussarjassa jokainen kuoppalevyn kuoppa mitattiin yhteensä kuusi 

kertaa yhden mittauksen aikapisteen aikana. Kuopat mitattiin neljä kertaa yhdestä mittauspisteestä 

sekä kaksi kertaa viidestä mittauspisteestä.  Ensimmäisenä mittauspäivänä kuuden tunnin kuluttua 

antibioottialtistuksen aloittamisesta kuoppalevyt mitattiin huoneenlämmössä sekä + 28,5C 

lämpötilassa. Jo ensimmäisen päivän lämpötilakokeilun jälkeen mittauslaite päätettiin lämmittää aina 

+ 28,5C lämpötilaan ennen bioluminesenssimittausten aloittamista, sillä lämpötila vastaa 

bakteereiden olosuhteita inkubaattorissa. Lisäksi ensimmäisessä ja toisessa mittauspisteessä (6h ja 

24h) 96-kuoppalevyjen kuoppia mitattiin eri korkeuksista. Kuitenkin jo kolmantena päivänä tulevat 

mittaukset päätettiin suorittaa samassa 8 mm korkeudessa yhtäläisyyden vuoksi, sillä 

mittauskorkeus ei näyttänyt vaikuttavan merkittävästi mittaustuloksiin.   

 Toinen bioluminesenssimittaussarja, eli MDK-analyysin olosuhteiden optimoinnin 

toistosarja suoritettiin saamiemme tulosten pohjalta + 28,5C:ssa, 8 mm mittauskorkeudelta sekä 

mittaamalla yksi kuoppalevyn kuoppa kaksi kertaa viidestä eri mittauspisteestä.  

3.3 Peristenttien solujen antibioottikonsentraation saturaatiopisteen   
selvittäminen 

Ennen eri ikäisten mykobakteeribiofilmien antibioottitoleranssin määrittämistä selvitettiin 

rifampisiinikonsentraatio, jolla toleranssin havaitseminen olisi optimaalisinta. Tarkoituksena oli löytää 

rifampisiinikonsentraatio, jolla biofilmikasvatuksen persistenttien solujen tuhoutuminen pysyisi yhtä 

nopeana, eli antibiootti saavuttaisi saturaatiokonsentraation suhteessa bakteerikuolemaan. 

Persistentit solut sietävät antibiootin läsnäoloa tietyn ajan, antibioottikonsentraatiosta riippumatta, 

jonka avulla pyrimme selvittämään missä antibioottikonsentraatiossa bakteerikuolema ei enää 

nopeudu, vaikka antibiootin konsentraatiota nostettaisiin. Useimmat antibiootit saavuttavat 

saturaatiopisteensä korkeilla letaaleilla konsentraatiolla, jonka perusteella tähän mittaussarjaan 

valittiin korkeat rifampisiinikonsentraatiot: 100 µg/ml, 200 µg/ml, 400 µg/ml ja 800 µg/ml.  

 Saturaatiopisteen selvittämisessä käytettiin neljän päivän ikäisiä biofilmejä. Kaksi 96-

kuoppalevyä täytettiin kuten edellisissä mittaussarjoissa lisäämällä biofilmimediumiin tehtyä 



 
 

bakteerisuspensiota (OD600nm=0,1) levyjen keskikuoppiin, mediumia bakteerisuspensiokuoppien 

ympärille sekä steriiliä vettä levyjen reunakuoppiin. Jokaista antibioottikonsentraatiota kohden 

kasvatettiin kolme biofilmikuoppaa. Lisäksi kasvatettiin kolme biofilmikuoppaa bakteerikasvun 

verrokeiksi, joihin lisättiin rifampisiinin sijasta sama määrä steriiliä vettä. 96-kuoppalevyjen 

täyttämisen jälkeen levyjä inkuboitiin + 28,5C:ssa neljä päivää biofilmikasvatuksen ajan.  

 Biofilmikasvatuksen jälkeen rifampisiinista tehtiin 1:1 laimennossarja steriiliin veteen 

100, 200, 400 ja 800 µg/ml antibioottikonsentraatioiden saamiseksi. Laimennettua antibioottia 

pipetoitiin eri konsentraatioissa kuoppalevylle (16 µ), aina tiettyä konsentraatiota kolmeen 

biofilmikuoppaan ja yhteen mediumkuoppaan. Loppuihin verrokkeina toimiviin biofilmi- ja 

mediumkuoppiin lisättiin sama määrä steriiliä vettä, jotta jokaisen kuopan nestetilavuus olisi 

yhtäläinen 200 µl.      

 Ensimmäisten bioluminesenssimittaussarjojen tulosten perusteella 96-kuoppalevyt 

mitattiin valituissa aikapisteissä kerran viidestä eri mittauspisteestä + 28,5C lämpötilassa ja 8 mm 

korkeudelta. Mittaus suoritettiin kerran ennen antibioottialtistusta sekä 6, 24, 48, 72 ja 96 tunnin 

jälkeen antibioottialtistuksen aloittamisesta.  

3.4 Eri ikäisten biofilmien toleranssin määrittäminen  

MDK-analyysin olosuhteiden optimoimisen ja rifampisiinin saturaatiopisteen löytämisen jälkeen 

suoritettiin mittaussarja, jossa käytettiin eri ikäisiä biofilmejä, planktonista kasvatusta sekä 

aikaisemmin valittuja olosuhteita ja antibioottikonsentraatiota (400 µg/ml). Tarkoituksena oli selvittää 

missä ajassa biofilmikasvatuksen antibioottitoleranssi kasvaa merkittävästi planktoniseen 

kasvatukseen verrattuna. Eri ikäisten biofilmien antibioottitoleranssin selvittämisessä käytettiin 4, 7 

ja 14 päivän ikäisiä biofilmejä.      

 Mycobacterium marinumin eri ikäiset biofilmit kasvatettiin suoraan 96-kuoppalevyihin, 

kuten aikaisemmin mainittu yksityiskohtaisemmin. Planktonisen kasvatuksen annettiin kasvaa 48 

tuntia 96-kuoppalevyllä ennen antibioottialtistusta.     

 Bakteerikasvatusten jälkeen rifampisiinia laimennettiin 1:1 steriilin veden kanssa 400 

µg/ml konsentraation saamiseksi. Laimennettua antibioottia pipetoitiin (16 µl) 

bakteerisuspensiokuopille kolmena rinnakkaisena ja yhteen mediumkuoppaan kontrolliksi. Lisäksi 

kontrollikuoppiin lisättiin sama määrä steriiliä vettä.     

 Kuten aikaisemmin, 96-kuoppalevyt mitattiin kerran viidestä eri mittauspisteestä + 

28,5C lämpötilassa. Mittaus suoritettiin kerran ennen antibioottialtistusta sekä 6, 24, 48, 72 ja 96 

tunnin jälkeen antibioottialtistuksen aloittamisesta. Mittausten välissä 96-kuoppalevyjä inkuboitiin + 

28,5C:ssa.  

 

    



 
 

4 TULOKSET 

4.1 MDK-analyysin olosuhteet  

Ennen tarkempaa mykobakteeribiofilmien toleranssin tutkimista MDK-analyysille haluttiin luoda 

optimaaliset olosuhteet, joissa antibioottitoleranssia voitaisiin havaita luotettavasti ja toistuvasti. 

Optimoinnissa tutkimukselle valittiin sopiva lämpötila ja mittauskorkeus sekä selvitettiin optimaalinen 

kuoppien mittauspisteiden lukumäärä. Tarkemmat tulokset ovat esitetty alla.  

4.1.1 96-kuoppalevyjen kuoppien mittauspisteiden lukumäärä  

Ensimmäiseksi määritettiin mittauspisteiden vaikutus kuoppien väliseen hajontaan. MDK-analyysin 

optimoinnin ensimmäisessä mittaussarjassa 96-kuoppalevyjen kuopat mitattiin jokaisessa 

mittauksen aikapisteessä neljä kertaa yhdestä sekä kaksi kertaa viidestä mittauspisteestä. 

Mittauspisteiden määrästä johtuvia signaalien tarkkuuseroja verrattiin kuoppien välisten 

keskihajontaprosenttien avulla.     

 Viiden pisteen mittauksissa kuoppien signaaleille laskettiin keskiarvo, jonka avulla 

määritettiin kolmen kuopan välinen keskihajontaprosentti. Tätä keskihajontaprosenttia verrattiin 

yhden pisteen mittauksen vastaavaan keskihajontaprosenttiin. Viiden pisteen mittauksien 

keskihajontaprosentit olivat lähes poikkeuksetta pienempiä kuin yhden pisteen mittauksissa (kuva 

1.). Ainoana poikkeuksena suurimmassa rifampisiinikonsentraatiossa (125µg/ml) 

keskihajontaprosentit olivat yhtä suuret yhden ja viiden pisteen mittauksien välillä 24h aikapisteessä 

(kuva 1a).       

 Pidemmällä aikavälillä kuoppien välinen keskihajonta kasvoi selvästi. Hajonta kasvoi 

kaikissa ryhmissä, lukuun ottamatta kontrolliryhmää (ilman rifampisiinia). Tämän oletetaan johtuvan 

metabolisesti aktiivisten bakteerien (ja bioluminesenssisignaalin) vähenemisestä, joka johtaa 

heikomman intensiteetin vuoksi suurempaan kuoppien väliseen hajontaan ja näin 

epäluotettavampiin tuloksiin. Tulokset ovat siis sitä epäluotettavampia, mitä heikompaa 

bioluminesenssisignaalia mitataan.    

 Tulosten perusteella tutkimuksessa päätettiin käyttää ainoastaan viiden mittauspisteen 

menetelmää, sillä tämä osoittautui tarkemmaksi kuin yhden pisteen menetelmä.  

 

 

 

 

  



 
 

Kuva 1. Mittauspisteiden määrän vaikutus bioluminesenssisignaalin tarkkuuteen. Kuoppalevyjen 
kuoppien signaalien intensiteettien väliset keskihajontaprosentit viiden sekä yhden pisteen mittauksissa 24 (a) 
ja 48 (b) tunnin kuluttua antibioottialtistuksen aloittamisesta neljän päivän ikäisillä M. marinum biofilmeillä.  
 

 

4.1.2 Bioluminesenssisignaalin vuotaminen ja taustasignaali  

Bioluminesenssisignaalin vuotamisen määrän arvioimiseksi 96-kuoppalevyjen 

bakteerisuspensiokuopat ympäröitiin kasvatusmediumilla.   

 Erityisesti kontrollikasvatusten viereisistä mediumkuopista havaittiin, että bakteerien 

tuottama bioluminesenssisignaali vuotaa pienissä määrin viereisiin kuoppiin. Signaalin vuotamisen 

määrä kasvoi samassa suhteessa bakteerien kasvun, eli signaalin voimistumisen kanssa. Tämän 

vuoksi pidemmällä aikavälillä havaittiin suurentuneita taustasignaalin arvoja. Mediumkuoppien 

sijainnista johtuvat signaalin intensiteettierot olivat suurimmillaan noin 300 yksikköä, joka on 

bakteerien tuottamaan bioluminesenssisignaaliin verrattuna vain noin 0,5-1%. Signaalin vuotamisen 

vaikutus on siis tulosten kannalta pieni.  

4.1.3 Bioluminesenssimittausten tulosten toistettavuus  

Olosuhteiden optimoimisen lisäksi MDK-analyysin ensimmäisen ja toisen mittaussarjan 

tarkoituksena oli arvioida menetelmän luotettavuutta ja toistettavuutta. Mittaustulosten 

toistettavuutta arvioitiin vertailemalla eri mittaussarjojen (kuva 2.) bioluminesenssisignaalin 

intensiteettiä antibioottialtistusajan funktiona eri antibioottikonsentraatioilla. Kuten kuvaajat 

osoittavat, mittaustulokset toistuvat ja menetelmä toimii odotetulla tavalla.  

 Planktonisten verrokkikasvatusten bioluminesenssin intensiteetissä havaitaan pieniä 

eroja ensimmäisen ja toisen mittaussarjan välillä (kuva 2a ja b). Tämän oletetaan johtuvan 

normaalista poikkeavasta planktonisesta kasvatusmenetelmästä, jota käytettiin MDK-analyysin 

olosuhteiden optimoinnin toisessa mittaussarjassa. Eri kasvatusmenetelmät huomioiden 

tutkimustulokset nähdään toistuvina ja luotettavina  



 
 

Kuva 2. Planktoninen verrokkikasvatus sekä neljän päivän ikäinen biofilmikasvatus. Kuvaajissa 
bioluminesenssisignaalin intensiteetti antibioottialtistusajan funktiona eri antibioottikonsentraatioilla. Kuvissa 
MDK-analyysin mittausolosuhteiden optimoinnin ensimmäinen (a ja c) ja toinen (b ja d) mittaussarja. 
 
 

4.1.4 M. Marinumin biofilmien kehittämä antibioottitoleranssi  

Jo mittaussarjan ensimmäisessä aikapisteessä (6h) planktonisen verrokkikasvatuksen 

bioluminesenssin intensiteetti on selvästi heikompi biofilmikasvatukseen verrattuna (kuva 2.). 

Kuvaajista nähdään suuria eroja erityisesti toisen vuorokauden aikana, jolloin biofilmien signaalin 

määrä on vielä hyvin korkea, mutta planktonien signaali on jo lähes hävinnyt. Tämä antaa olettaa, 

että biofilmeissä toleranssin kehittäneet bakteerit kykenevät selviytymään antibioottialtistuksessa 

planktonisia bakteereja selvästi pidemmän aikaa.   

 Biofilmejä kasvatettiin 96-kuoppalevyillä neljä päivää, mutta planktoninen 

bakteerisuspensio pipetoitiin kuoppalevyille vasta juuri ennen antibioottialtisuksen aloittamista. 

Biofilmien bioluminesenssin intensiteetti oli selvästi suurempi jo ennen antibioottialtistuksen 

aloittamista, joka selittää pienen osan kasvatusten välisistä signaalieroista. Kuvaajista havaitaan 



 
 

kuitenkin erittäin selkeät erot bakteerien kuolemisnopeudessa, joka todennäköisesti viittaa biofilmien 

kehittämään antibioottitoleranssiin. 

4.2 Persistenttien solujen antibioottikonsentraation saturaatiopiste  

Seuraavaksi haluttiin määrittää millä antibioottikonsentraatiolla bakteerien kuoleminen ei enää 

nopeudu, eli antibiootin vaikutus saturoituu. Signaalikäyrän ohittaessa logaritmisen asteikon arvon 

0,01, noin 99% bakteeripopulaatiosta on kuollut (MDK99). Tämän avulla kuvaajasta (kuva 3.) 

määritettiin neljän päivän ikäisten M. Marinumin biofilmien MDK99 eri antibioottikonsentraatiossa. 

 Rifampisiinikonsentraatiota 400 µg/ml korkeammissa konsentraatioissa persistenttien 

solujen kuoleman ei nähdä enää nopeutuvan. MDK99 on molemmissa konsentraatioissa (400 µg/ml 

ja 800 µg/ml) yhtä suuri, mikä viittaa bakteerien yhtä hitaaseen kuolemisnopeuteen. Tämän 

perusteella 400 µg/ml määritettiin rifampisiinin saturaatiokonsentraatioksi, jossa bakteerien 

kuolemisnopeus ei enää muutu.     

 Kuvasta 3. ilmenee rifampisiinin saturaatiopisteen lisäksi M. marinum biofilmien 

persistenttien solujen kehittämä antibioottitoleranssi. Viiden päivän seurannan aikana biofilmit eivät 

saavuta MDK99-arvoa saturaatiopistettä alemmilla konsentraatiolla, vaan vaatisivat tähän pidemmän 

hoitoajan. Rifampisiini saavuttaa saturaatiopisteensä vasta erittäin korkealla konsentraatiolla, joka 

havainnollistaa yhtä mykobakteerien hoidon suurimpia haasteita. Biofilminä kasvavan, 

persisterisoluja sisältävän mykobakteeripopulaation hävittämiseksi vaaditaan kuvaajan osoittamalla 

tavalla sekä erittäin korkea antibioottikonsentraatio että pitkä hoitoaika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 3. Rifampisiinin saturaatiopiste (400 µg/ml) ja neljän päivän ikäisten                     
biofilmien MDK99 (minimum duration of killing 99% of the population).
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4.3 Eri ikäisten biofilmien kehittämä antibioottitoleranssi  

Biofilmien kypsymisen (kasvatusajan) vaikutusta persistenttien solujen kehittämään 

antibioottitoleranssiin verrattiin mittaamalla eri ikäisten biofilmien bioluminesenssisignaalien 

muutoksia suhteessa planktoniseen verrokkikasvatukseen (kuva 4.).  

 Kuvasta 4. voidaan osoittaa neljän päivän ikäisen M. marinumin biofilmien sekä 

planktonisen verrokkikasvatuksen MDK99-arvot. Biofilmien MDK99-arvo oli matalampi ja 

verrokkikasvatusten suurempi kuin aikaisemmin tässä tutkimuksessa, jonka vuoksi kasvatusten 

väliset signaalierot ovat oletettua pienempiä. Verrokkikasvatuksen signaalin intensiteetti oli kuitenkin 

biofilmikasvatukseen verrattuna lähes koko ajan matalampi, mikä viittaa hieman nopeampaan 

kuolemisnopeuteen.       

 Biofilmien kasvatusajan pidentyessä viikosta kahteen biofilmien signaalien välillä ei 

nähdä enää suuria eroja. Pidempi seuranta-aika olisi mahdollistanut yhden ja kahden viikon ikäisten 

biofilmien MDK99-arvon määrittämisen sekä niiden vertaamisen nuorempien biofilmien ja 

planktonisen kasvatuksen MDK-arvoihin.   

 Biofilmin ja planktonisen kasvatuksen signaalierot voimistuvat mittaussarjan 

myöhäisemmissä aikapisteissä, erityisesti verratessa verrokkikasvatusta yhden ja kahden viikon 

biofilmeihin. Mittaussarjan viimeisessä aikapisteessä yhden ja kahden viikon biofilmien 

bakteeripopulaatiosta on vielä yli 1% elossa (arvo on yli 0,01), mutta planktoninen 

bioluminesenssisignaali on jo täysin mittaamattomissa eli metabolista aktiivisuutta ei enää havaita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kuva 4. Eri ikäisten biofilmien toleranssin määrittäminen rifampisiinin                     
saturaatiokonsentraation avulla. Kuvaajaan merkitty neljän päivän ikäisten biofilmien                                   
(sininen) sekä kahden päivän ikäisten planktonisten kasvatusten (keltainen) arvioitu MDK99.                           
Yhden ja kahden viikon ikäiset biofilmit eivät saavuta MDK99-arvoa 96 tunnin seurannan                                 
aikana.  
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5 POHDINTA  

5.1 MDK-analyysin toimivuus hidaskasvuisilla mykobakteereilla 

Tutkimuksessa luotiin MDK-analyysille sopivat olosuhteet, joissa bioluminesoivan Mycobacterium 

marinumin biofilmien kehittämää antibioottitoleranssia voitiin havainnoida toistettavasti. Biofilmien 

antibioottitoleranssin kehittyminen rifampisiinille voitiin havaita tutkimuksen kaikissa 

mittaussarjoissa, kun planktonisten bakteerikasvatuksen nähtiin kuolevan eri ikäisiä biofilmejä 

selvästi nopeammin.      

 Asher Braunerin ym. (2017) kehittämässä MDK-analyysissä käytettiin E. coli 

bakteereita, joiden rakenne sekä kasvutapa eroavat merkittävästi tutkimastamme Mycobacterium 

marinumista. E. colin ja mykobakteerien eroavaisuuksien vuoksi MDK-analyysin soveltuvuudesta 

hidaskasvuisille biofilmejä muodostaville mykobakteereille ei ollut varmuutta ennen tätä tutkimusta.

 MDK-analyysi M. marinumin muodostamien biofilmien antibioottitoleranssin 

havaitsemiseksi on selvästi hitaampi kuin E. colin tai muiden nopeakasvuisten bakteerien tutkimus 

vastaavalla menetelmällä. Tutkimuksessamme antibioottialtistuksen jälkeiset seuranta-ajat olivat 

lyhimmillään 96 tuntia, kun taas Asher Braunerin ym. (2017) menetelmässä vain 6 tuntia. Kun 

bakteerien inkubaatioaika pitenee, myös mahdollisten virhelähteiden määrä kasvaa. Esimerkiksi 

useita päiviä kestävän inkubaation aikana kasvatuskuopista voi haihtua mediumia, joka voimistaa 

antibiootin vaikutusta ja voi näin vaikuttaa MDK-arvoihin (20). Tutkiessamme yli neljän päivän ikäisiä 

biofilmejä pyrimme minimoimaan mediumin haihtumisen ja antibiootin konsentroitumisen 

sinetöimällä 96-kuoppalevyt tiiviisti parafilmillä. Mykobakteerien tarvitseman pitkän inkubaatioajan 

vaikutus mediumin haihtumisen määrään on siis todennäköisesti pieni. Tämän lisäksi tutkiessamme 

eri ikäisiä M. marinumin biofilmejä rifampisiinin saturaatiokonsentraatiolla, konsentraation 

suurentumisen ei pitäisi enää vaikuttaa tuloksiin. MDK-analyysin toimivuuden kannalta M. marinumin 

ja muiden mykobakteerien hidas kasvutahti tekee tutkimustyöstä Asher Braunerin ym. (2017) 

menetelmään verrattuna hidasta, mutta tämän vaikutus tutkimustuloksien tarkkuuteen on 

todennäköisesti kuitenkin pieni.     

 MDK-analyysin tiedetään olevan hyvin herkkä bakteerien kasvuolosuhteiden 

muutoksille. Ympäristön olosuhteet voivat vaikuttaa bakteerien metaboliseen aktiivisuuteen ja tämän 

myötä myös antibioottien tehoon sekä MDK-arvoihin. Esimerkiksi muutos kasvatusmediumin 

lämpötilassa voi aiheuttaa merkittävän MDK-arvon nousun (20). Tutkimuksemme yhtenä 

tarkoituksena oli löytää juuri M. marinum-biofilmien tutkimiselle optimaaliset olosuhteet, joissa 

tulokset toistuisivat kerta toisensa jälkeen. Tämän vuoksi tutkimuksessamme optimoidut olosuhteet 

eroavat Asher Braunerin ym. (2017) menetelmästä, eivätkä ole suoraan sovellettavissa muihin 

bakteerilajeihin. Tulevaisuuden tutkimuksissa, joissa käytetään M. marinumia sekä hyödynnetään 

MDK-analyysia, tuleekin noudattaa näitä valittuja olosuhteita mahdollisimman huolellisesti. Tämän 

avulla tutkimustulokset ovat mahdollisimman luotettavia ja toistuvat odotetusti.  
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 Tulostemme perusteella Asher Braunerin ym. (2017) nopeakasvuisille ja yksisoluisina 

kasvaville bakteereille kehittämä MDK-analyysi soveltuu hyvin myös hidaskasvuisille bakteereille, 

kuten mykobakteereille, sekä biofilmien persistenssin ja toleranssin tutkimiseen. Menetelmä on 

suhteellisen vaivaton ja luotettava tapa havaita mykobakteerien kehittämää antibioottitoleranssia, 

joten protokollaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää osana suurempia tuberkuloositutkimuksia 

sekä lääkekehityksessä.  

 
5.2. Tulevaisuuden näkymät  

Tuberkuloosin lääke- ja rokotekehitys odottaa tällä hetkellä suurta läpimurtoa, joka toisi ratkaisun 

maailman hälyttävään tuberkuloositilanteeseen. Vaikka useat mykobakteerilajit ovat aiheuttaneet 

ihmisille infektioita jo useiden vuosituhansien ajan, tiedetään niiden monimutkaisesta 

patogeneesistä edelleen suhteellisen vähän. Mykobakteerien yhä tarkempi käyttäytymisen 

tutkiminen nopeuttaisi ja ohjaisi tulevaisuuden lääkekehitystä oikeaan suuntaan. Etenkin tarkempi 

tieto elimistössä piileskelevistä jakautumattomista bakteereista, M. tuberculosiksen 

biofilmimuodostuksesta sekä fenotyyppisen lääketoleranssin kehittymisestä in vivo antaisivat oikeaa 

suuntaa tuberkuloosin lääkekehitykselle. (1)    

 Mycobacterium tuberculosiksen biofilmimuodostus in vitro sekä atyyppisten 

mykobakteerien biofilmimuodostus in vivo ovat herättäneet runsaasti mielenkiintoa tutkijoissa (3). M. 

tuberculosiksen muodostaman antibioottitolerantin biofilmin osoitus in vivo olisikin merkittävä löytö 

tällä alalla. Jos isännässä tapahtuva biofilmimuodostus voidaan todistaa, antituberkuloottisten 

lääkkeiden kehitys voi nopeutua ja maailman hälyttävään tuberkuloositilanteeseen saataisiin 

helpotusta. Jos M. tuberculosis muodostaa biofilmejä laboratorio-olosuhteiden lisäksi myös in vivo, 

tuberkuloosin eliminoimiseksi vaadittavan monilääkehoidon pituutta voitaisiin mahdollisesti lyhentää 

biofilmin rakenteisiin kohdistuvien lääkkeiden avulla. Antibioottihoidon yhteyteen voitaisiin liittää 

biofilmien rakenteita hajottavia aineita (anti-biofilm agents), jolloin antibiootti pääsisi vaikuttamaan 

tehokkaammin biofilmin sisällä lymyileviin soluihin. (9) Näitä antibiofilmisiä aineita voitaisiin 

hyödyntää mahdollisesti myös mykobakteeri-infektioiden profylaktisessa hoidossa estämään 

biofilmin muodostumista (24).    

 MDK-analyysia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa osana tutkimuksia, joissa 

kehitetään edellä mainittuja biofilmien rakenteisiin kohdistuvia lääkkeitä. Menetelmän avulla voidaan 

esimerkiksi vertailla eri lääkkeiden vaikutuksia antibioottitoleranttien mykobakteeribiofilmien MDK-

arvoihin.  
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