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TIIVISTELMÄ 
 
Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 
Vehnän gliadiini aiheuttaa keliakiapotilailla hankalia suolisto-oireita, joiden ainoa 
hoitokeino on tiukka gluteeniton dieetti. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
voidaanko probiooteilla Lactobacillus fermentum ja Bifidobacterium lactis estää veh-
nän gliadiinin aiheuttamia keliakiahaittavaikutuksia suolen epiteelisoluviljelmissä. 
Tavoitteena oli myös pystyttää ja testata sopivia menetelmiä selvitystyötä varten. 
Tutkimusmenetelmät 
Solulinjana käytettiin paksusuolen epiteelisolulinjaa Caco-2. Apoptoottisten solujen 
osuutta mitattiin fluoresenssiin perustuvalla jaottelulla (Fluorescence Activated Cell 
Sorting, FACS). Epiteelisolukerroksen läpäisevyyttä tutkittiin transepiteelistä resis-
tanssia (TER) ja epiteelin läpäisevän fluoresoivan väriaineen virtausta (FITC Dextran 
Flux) mittaamalla. Aktiini värjättiin fluoresoivalla falloidiinilla solutukirangan muu-
tosten havaitsemiseksi. Tiivisliitosmorfologian muutoksia tutkittiin tiivisliitosprote-
iineja värjäämällä. 
Tutkimustulokset 
Caco-2 -solulinjalla tehdyillä kokeilla havaittiin, että probiootti B. lactis esti määrästä 
riippuvaisesti gliadiinin aiheuttaman transepiteelisen resistanssin heikkenemisen. 
Sama bakteeri esti myös gliadiinin aiheuttamaa aktiiniröyhelöiden muodostumista 
Caco-2 -solulauttojen reunoille. Myös L. fermentum -bakteerilla oli estäviä 
vaikutuksia aktiiniröyhelöiden syntyyn. Bakteereilla näytti olevan myös suojaavia 
vaikutuksia tiivisliitosproteiini ZO1:n ilmentymisen muutoksiin Caco-2 -soluilla.    
Tulosten tarkastelu 
Osa testatuista menetelmistä ei soveltunut bakteerien suojavaikutusten tutkimiseen. 
Toimivilla menetelmillä saatiin kuitenkin selville, että erityisesti B. lactis suojaa 
gliadiinin haittavaikutuksilta soluviljelyolosuhteissa määrästä riippuvaisesti. 
Johtopäätökset 
Elävä probiootti B. lactis suojaa keliakiassa toksiselta vehnän gliadiinilta, joten sitä 
voitaisiin mahdollisesti käyttää apuna keliaakikoiden tällä hetkellä niukan ruokavalion 
laajentamiseksi. 
 
 
 
 



 

MASTER’S THESIS 
 
Place:   UNIVERSITY OF TAMPERE 
  Faculty of Medicine 
  Institute of Medical Technology (IMT)  
Author:   BLOMQVIST, TERESA ELISABETH 
Title: Ability of the live probiotic bacteria to inhibit the toxic effects induced 

by wheat gliadin in intestinal epithelial cell culture conditions 
Pages: 63 pp + appendices 3 pp 
Supervisor: Dr. Katri Lindfors (PhD) 

University of Tampere, Medical School, Coeliac Disease Study Group 
Reviewers: Prof. Markku Kulomaa and Dr. Katri Lindfors 
Date:  May 2007 
 
 
ABSTRACT 
 
Background and Aims 
Wheat gliadin induces severe intestinal symptoms in coeliac disease patients. At the 
moment, the only treatment is strict gluten-free diet. The aim of this study was to 
evaluate whether the probiotics Lactobacillus fermentum or Bifidobacterium lactis are 
able to inhibit toxic effects of gliadin in intestinal cell culture conditions. The aim was 
also to set up and test suitable methods for the research.   
Methods 
The cell line in use was large intestinal epithelial cell line Caco-2. The percentage of 
apoptotic cells were defined by Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS). 
Epithelial permeability was measured by Transepithelial Resistance (TER) and FITC 
Dextran Flux. The actin was stained with fluorescent phalloidin to observe the 
changes in actin sytosceleton. Alterations in tight junctions were measured by staining 
tight junctional proteins.  
Results 
The experiments performed with Caco-2 cells indicated that probiotic B. lactis 
inhibited dose-dependently the gliadin induced weakening of transepithelial 
resistance. The same bacterial strain also inhibited the formation of membrane ruffles 
in Caco-2 cells induced by gliadin administration. L. fermentum had inhibitory effects 
for the membrane ruffle formation as well. Furthermore, the bacteria seemed to have 
protective effects also for the changes of expression of tight junctional protein ZO1.  
Discussion 
Some of the tested methods were not applicable for studying the counter inhibitory 
effects of bacteria. Nevertheless, from the results of other methods it can be 
discovered that B. lactis is dose-dependently protective against gliadin induced 
damage in cell culture conditions.  
Conclusions 
Live probiotic bacteria B. lactis can counteract the harmful effects of coeliac-toxic 
gliadin and thus it could be considered as novel dietary supplement in the treatment of 
coeliac disease.  
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1 JOHDANTO 
 

Keliakia on yleinen, usean tekijän aiheuttama, suolen kroonista tulehdusta aiheuttava 

sairaus.  Aikaisemmin sitä pidettiin erityisesti lapsuusiän tautina, mutta nykykäsityk-

sen mukaan se on lähinnä aikuisväestön tauti. Oireiden aiheutumiseen keliakialle alt-

tiilla henkilöillä vaaditaan yksi selvästi merkittävä ulkoinen tekijä – vehnässä, rukiissa 

ja ohrassa esiintyvä varastoproteiini gluteeni. Gluteenin alkoholiin liukenematon osa – 

vehnän gliadiini, rukiin sekaliini ja ohran hordeiini – on todettu keliakiassa tautia ai-

heuttavaksi. Lisäksi perintötekijöillä on vaikutusta keliakian syntyyn. Kaikki keliaki-

aan johtavat syyt ja taudin patogeneesi eivät ole vielä täydellisesti selvillä, vaan tut-

kimus jatkuu aiheen parissa edelleen. (Maki ym., 1997.) 

 

Keliakia aiheuttaa ohutsuolessa suolinukan vauriota. Suolinukka lyhentyy huomatta-

vasti tai häviää kokonaan, ja toisaalta suolen kryptat pidentyvät ja suurentuvat. Suolen 

epiteelisolujen jakaantuminen kiihtyy, mutta toisaalta niiden erilaistuminen 

imeyttäviksi enterosyyteiksi vähentyy. Epiteelisolujen väliset tiiviit liitokset 

heikentyvät, jolloin epiteelin läpäisevyys suolessa kasvaa (Bjarnason ym., 1983). 

Myös ohutsuolen immuniteetissa tapahtuu oleellisia taudin kulkuun vaikuttavia muu-

toksia. 

 

Keliakian ainoa hoitokeino tällä hetkellä on erittäin tiukka, elinikäinen gluteeniton 

dieetti, jossa kaikki vehnä-, ruis- ja ohratuotteet poistetaan ruokavaliosta. Ruokavalion 

noudattaminen on kuitenkin erittäin hankalaa, sillä monissa tuotteissa saattaa esiintyä 

pieniä määriä gluteenia, jolloin gluteenikontaminaatioita on mahdotonta täydellisesti 

välttää. Ruokavalion noudattamisen hankaluuden vuoksi olisi perusteltua kehittää 

uusia hoitomuotoja keliakiaan. Keliakian hoitomuotojen tutkimuksessa keskitytään 

tällä hetkellä lähinnä entsyymiterapiahoitoihin, joilla pyritään nopeuttamaan gluteenin 

hajotusta suolessa ja näin estämään keliakiaoireita (Sollid ym., 2005). Myös 

probiootteja on tutkittu gluteenin hajotuksen tehostamiseksi (Gobbetti ym., 2007).  

 

Potilastutkimukset ovat erittäin kalliita ja aikaavieviä. Tästä syystä halvemmilla, hel-

pommin toteutettavilla ja nopeammilla soluviljelytutkimuksilla selvitetään monesti 

alustavat tulokset esimerkiksi uusien lääke- tai hoitomuotojen kehittämisessä. Suolen 
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epiteelisolulinjat ovat osoittautuneet käyttökelpoisiksi malleiksi keliakiatutkimuksessa 

ja siksi ne tarjoavat erittäin hyvän keinon tutkia keliakiaan liittyviä suolen epiteelin 

muutoksia ennen kalliita ja aikaavieviä potilaskokeita.  

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, voitaisiinko probioottikannoilla Lactobacillus 

fermentum ja Bifidobacterium lactis estää gliadiinin aiheuttamia haittavaikutuksia 

soluviljelyolosuhteissa.   
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 
 

2.1  Ohutsuolen rakenne ja toiminta 
 

Ihmisen ohutsuolen pituus on 5-6 metriä ja läpimitta alkuosassa noin 5 cm, mistä se 

kapenee loppua kohden. Ohutsuoli jaotellaan pohjukaisuoleen (duodenum), tyh-

jäsuoleen (jejunum) ja sykkyräsuoleen (ileum). Pohjukaissuoli on kiinnittyneenä vat-

saontelon takaseinään koko matkalta, mutta muut osat ohutsuolesta kiinnittyvät suoli-

liepeen avulla, mikä mahdollistaa suolen melko vapaat liikkeet. Suuri osa imeytymi-

sestä tapahtuu tyhjäsuolessa, mikä on runsaasti poimuttunut. Suurimpia poimuista 

ovat lähes senttimetrin korkuiset rengaspoimut. Rengaspoimujen ja koko limakalvon 

pintaa peittää suolinukka, joka lisää moninkertaisesti suolen pinta-alaa (Kuva 2.1). 

Terveessä ohutsuolessa pinta-ala on noin 200-400m2. Nukkalisäkkeiden väliin jäävät 

suolirauhaset erittävät osan suolinesteestä. Ohutsuolen tärkein tehtävä on huolehtia 

ravintoaineiden muokkauksesta ja imeytymisestä verenkiertoon. (Kaukinen, 2007; 

Niensted ym., 1995.) 

 

 

Villukset

Rengaspoimu

Lamina propria

Submukosa

Poikittainen lihaskerros

Pitkittäinen lihaskerros

Seroosa

Nukkalisäke

Suolirauhanen

 
Kuva 2.1. Ohutsuolen poikkileikkaus. 
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Ravinto pilkkoutuu suussa tapahtuvan mekaanisen hienontamisen, ruoansulatuskana-

van liikkeiden ja entsyymien yhteisvaikutuksesta lopulta yksinkertaisiksi molekyy-

leiksi, jotka pystyvät imeytymään verenkiertoon. Sieltä ne kuljetetaan ravintoa tarvit-

seville kudoksille. Pääosa ravintoaineiden imeytymisestä tapahtuu ohutsuolessa. Ra-

vintomassan kulkua suolessa edesauttaa sen rytmiset supistukset (peristalttiset aallot). 

Niiden syntymisestä huolehtii lihaskerros, jossa on ulompi pitkittäinen ja sisempi poi-

kittainen lihaskerros.  Lihaskerrokseen kuuluu myös juuri epiteelin ja tyvikalvon 

alapuolelle sijoittuva lamina propria. Se on epiteelin tukikudosta, jossa on runsaasti 

hius- ja imusuonia. Submukosa on löyhempi limakalvon tukikerros. Uloimpana on 

epiteelin peittämä seroosa, joka muodostaa suolen ulkopinnan (Kuva 2.1).  (Kaukinen, 

2007; Niensted ym., 1995.) 

 

Epiteelikudos antaa elimistölle suojaa niin iholla kuin elimistön tiehyiden ja onteloi-

den, kuten ruoansulatuskanavan, ulkopinnoilla. Epiteeliä on siirtynyt myös syvem-

mälle elimistöön, rauhasiin, yksilönkehityksen alkuvaiheissa. Epiteelin päätehtävänä 

on kuitenkin antaa mekaaninen suoja elimistölle vieraita aineita vastaan.  Epiteelissä 

ei ole verisuonia, vaan ne sijaitsevat epiteelin alaisessa tukikudoksessa. Siellä sijaitsee 

myös immuunipuolustukselle tärkeitä elementtejä, jotka täydentävät epiteelin tarjoa-

maa ensimmäistä puolustusta vierasaineita vastaan. (Kaukinen, 2007.) 
 

2.1.1 Epiteeli 
 

Epiteelikerros peittää kaikkia elimistön ulkopintoja ja onteloita. Epiteeli muodostaa 

ensimmäisen puolustavan esteen vieraita aineita kohtaan. Suolen luumenin puoleista 

pintaa peittää yksikerroksinen lieriöepiteeli, jonka pintaa verhoavat mikrovillukset. 

Suolen epiteelin uusiutuminen on melko nopeaa, uusiutumiskierto kestää noin 3-4 

päivää (Kaukinen, 2007). Kryptien pohjalla olevien kantasolujen jakautumisen 

seurauksena muodostuu neljää erilaistunutta solutyyppiä: mikrovillusten peittämiä, 

imeyttäviä enterosyyttejä, limaa erittäviä pikarisoluja, immuunipuolustukseen 

osallistuvia Panethin soluja sekä hormoneja erittäviä enteroendokriinisiä soluja 

(Alberts ym., 2002, 1274-1276). 
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Epiteelikudoksessa solut kiinnittyvät toisiinsa muodostaen yhtenäisen, mekaanista 

rasitusta kestävän ja suojaa antavan kerroksen. Epiteeli kiinnittyy alapuoleltaan solu-

väliainekerrokseen, jota kutsutaan basaalilaminaksi. Epiteelisolut kiinnittyvät toisiinsa 

ja basaalilaminaan soluliitoksin. Solujen sisällä on rakennetta tukevia solutukirangan 

proteiinifilamenttirakenteita (Kuva 2.2).  

 

 

Tiivis liitos

Vyöliitos

Desmosomi

Aukkoliitos

Hemidesmosomi

Basaalilamina

Epiteelisolu

 
Kuva 2.2. Soluliitokset epiteelissä. (Mukaillen Alberts ym., 2002, 1078.) 

 

 

 

Solujen väliset liitokset voidaan jaotella kolmeen luokkaan toimintansa perusteella. 

Okludiiniliitokset estävät jopa pienten molekyylien vuotamisen epiteelikerroksen 

puolelta toiselle. Tiiviit liitokset kuuluvat okludiiniliitosten luokkaan. Ankkuriliitok-

set yhdistävät solut ja solutukirangan naapurisoluihin ja soluväliaineeseen. Tähän 

luokkaan kuuluvat vyöliitokset, fokaaliadheesiot, desmosomit ja hemidesmosomit. 

Kommunikaatioliitokset toimittavat kemiallisia ja sähköisiä signaaleja solulta toiselle. 

Aukkoliitokset kuuluvat kommunikaatioliitoksiin. Taulukossa 2.1 on esitetty 

yhteenveto solujen välisistä liitoksista ja niiden muodostamiseen osallistuvista 

proteiineista. (Alberts ym., 2002, 1065-1124.) 
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Taulukko 2.1. Solujen väliset liitokset ja niiden muodostumiseen osallistuvat proteiinit. 

Okludiiniliitokset 
Muodostavat tiiviin esteen solujen välille estäen molekyylien kulun epiteelin puolelta toiselle 
1. Tiivis liitos 
  Klaudiini 
  Okludiini 

Kalvon läpäiseviä proteiineja 

  ZO Solunsisäinen proteiini, kiinnittyy kalvoproteiineihin 
Ankkuriliitokset 
Ankkuroivat solut ja solutukirangat toisiinsa / soluväliaineeseen 
1. Vyöliitos 
  Kadheriini Kalvon läpäisevä proteiini, kiinnittyy viereisen solun kalvoproteiiniin 
  Kateniini 
  Vinkuliini 
  α-aktiniini 

Solunsisäisiä proteiineja, kiinnittyvät kadheriiniin ja solunsisäiseen 
aktiiniin 

2. Desmosomi 
  Kadheriini Kalvon läpäisevä proteiini, kiinnittyy viereisen solun kalvoproteiiniin 
  Plakoglobiini 
  Desmoplakiini 

Solunsisäisiä proteiineja, kiinnittyvät kadheriiniin ja solunsisäisiin 
välikokoisiin filamentteihin 

3. Fokaaliadheesio 
  Integriini Kalvon läpäisevä proteiini, kiinnittyy soluväliaineeseen 
  Taliini 
  Vinkuliini 
  α-aktiniini 
  Filamiini 

Solunsisäisiä proteiineja, kiinnittyvät integriiniin ja solunsisäiseen 
aktiiniin 

4. Hemidesmosomi 
  Integriini Kalvon läpäisevä proteiini, kiinnittyy soluväliaineeseen 
  Plektiini 
    

Solunsisäisiä proteiineja, kiinnittyvät integriiniin ja solunsisäisiin väli-
kokoisiin filamentteihin 

Aukkoliitokset               
Sallivat molekyylien kulun vierekkäisten solujen välillä         
1. Aukkoliitos 

  Konneksiini 
Kalvonläpäisevä proteiini, kiinnittyy viereisen solukalvon 
konneksiiniin 

 

 

Tiiviit liitokset (zona occludens) yhdistävät epiteelisoluja hyvin tiukasti toisiinsa 

vyömäisen, yhtenäisen liitoksen avulla. Ne estävät molekyylien vuotamisen solujen 

välistä. Tiiviiden liitosten tärkeys korostuu elimistön onkaloita ympäröivien solujen 

välillä, joissa tiiviit liitokset mahdollistavat kahden erillisen tilan eristämisen toisis-

taan. Tiivisliitosjuosteet muodostuvat jonosta kalvonläpäiseviä tarttumisproteiineja, 

jotka yhdistävät vierekkäiset solukalvot. Tärkeimpiä tarttumisproteiineja ovat klaudii-

nit ja okludiinit, jotka liittyvät solun sisäisiin kalvoproteiineihin. Näitä solunsisäisiä 

proteiineja kutsutaan zona occludens (ZO) –proteiineiksi. (Alberts ym., 2002, 1065-

1124; Wolfe, 1995.) 
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2.1.2 Lamina propria 
 
Lamina propria on epiteelin ja tyvikalvon alapuolella oleva limakalvon tukikerros, 

joka sisältää runsaasti hius- ja imusuonia. Hiussuonet kuljettavat imeytyneitä 

ravintoaineita elimistöön. Imusuonisto ja imusolut puolestaan vastaavat 

immunologisista puolustumekanismeista. Tehokkaat puolustusmekanismit ovat 

välttämättömiä, sillä erittäin laaja imeytymispinta-ala ohutsuolessa altistaa elimistön 

päivittäin runsaalle määrälle vieraita aineita, kuten allergeeneille, mikrobeille ja 

karsinogeeneille. Normaalisti immuunisoluja on suhteellisen vähän, mutta 

tulehduksen aikana määrä nousee. 80 % ihmisen kaikista immunoglobuliinia 

tuottavista soluista sijaitsee ohutsuolessa. (Mäki, 2000.)  

 

Vieras antigeeni kuljetetaan epiteelin läpi ja käsitellään immuunijärjestelmän toi-

mesta. Antigeenia esittelevien solujen pinnan human leukocyte antigen (HLA) –mole-

kyylit tunnistavat käsitellyn peptidin ja sitovat sen pintaansa. CD4-auttaja-T-solut 

tunnistavat HLA-peptidi-kompleksia ja aktivoiduttuaan lähettävät signaaleja (syto-

kiineja) B-soluille. B-solut erilaistuvat signaalin johdosta vasta-aineita tuottaviksi so-

luiksi (plasmasolut). Aktivoituneet T- ja B-solut kulkeutuvat verenkiertoon, mutta ne 

tuottavat pintaansa nk. homing-reseptoreita, joiden avulla ne palaavat takaisin ohut-

suolen limakalvolle hoitamaan immuunipuolustuksen tehtäviä. Näitä aktivoituja so-

luja kutsutaan muistisoluiksi. (Mäki, 2000.)  

 

Lamina propriaan palanneet B-solut erilaistuvat siis plasmasoluiksi, jotka tuottavat 

lähinnä immunoglobuliini A (IgA) -luokan vasta-aineita. IgA on dimeerinen, 

eritettävä immunoglobuliini. IgA sitoutuu epiteelisolun basolateraalisella puolella 

olevaan reseptoriin, jossa siihen liitetään erityskomponentti. Epiteelisolu kuljettaa 

eritettävän IgA-molekyylin epiteelisolun läpi suolen luumeniin, jossa se sitoo 

antigeenejä estäen niiden kiinnittymisen ja kulkeutumisen epiteelisoluihin. (Kaukinen, 

2007; Mäki, 2000.) 
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2.2 Keliakia 
 

Keliakia on gluteenia (vehnän, rukiin ja ohran varastoproteiini) sisältävien viljojen 

aiheuttama elinikäinen sairaus, joka aikaansaa suolinukan vaurioitumisen ja kroonisen 

tulehdusreaktion ohutsuolen limakalvolla. Keliakialle tyypillisiä oireita ovat vatsavai-

vat, ripuli ja ravintoaineiden imeytymisen häiriöt, kuten anemia. Ohutsuolen muutok-

sia esiintyy kuitenkin myös henkilöillä, joilla ei ole kliinisiä keliakiaoireita. Tässä ta-

pauksessa puhutaan oireettomasta tai hiljaisesta keliakiasta. Keliakia voi esiintyä 

myös rakkulaisena ihottumana (ihokeliakia eli dermatitis herpetiformis). Ainoa hoito-

keino keliakiaan on tällä hetkellä läpi elämän jatkuva tiukka gluteeniton dieetti. Ke-

liakia on yleinen sairaus Suomessa, sillä sitä esiintyy jopa 1 %:lla väestöstä (Maki 

ym., 2003). Prosentuaalinen osuus on vieläkin suurempi, jos mukaan lasketaan 

oireettomat potilaat. 

 

Keliakian syntyyn vaikuttavat useat tekijät, eikä taudin puhkeamiseen johtavia meka-

nismeja ole pystytty täysin ratkaisemaan. On selvää, että oireiden alkamiseen tarvi-

taan ulkoinen kimmoke gluteenin muodossa. Epävarmaa kuitenkin on, miksi toiset 

ovat ravinnon gluteenille herkempiä ja toiset voivat nauttia gluteenipitoisia tuotteita 

oireitta.  

 

2.2.1 Keliakian geneettinen tausta 
 

Keliakia on voimakkaasti perinnöllinen tauti ja se kulkee selvästi suvuittain. Keliakia-

alttius on kuitenkin riippuvaista useista geeneistä ja tiettyjen ympäristötekijöiden vai-

kutus on välttämätöntä keliakiaoireiden syntymiselle (altistuminen vehnän, rukiin ja 

ohran prolamiineille ravinnon kautta). Keliakian syntymisen on selvästi havaittu liit-

tyvän tiettyjen HLA -geenien ilmentymiseen. 

 

HLA -geenikompleksi sijaitsee kromosomissa 6. Se sisältää yli 200 lokusta, joiden 

koodaamista geeneistä monet toimivat immuunipuolustuksen eri tehtävissä. Useimmat 

HLA -molekyylit esittelevät peptidejä T-soluille. Tärkeimmät geneettiset riskitekijät 

keliakiassa ovat HLA -geenit, jotka koodaavat HLA -ryhmän II proteiineja DQ2 ja 

DQ8. DQ2- ja DQ8 -molekyylit esittelevät antigeeneja CD4 T-auttaja-soluille. (Sollid 
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ym., 1993.) Normaalisti antigeenille altistuminen johtaa vastustuskyvyn syntymiseen, 

mutta keliakiassa tämän toleranssin kehittyminen gluteenia vastaan on estynyt (Louka 

ym., 2003).  

 

Noin 90 % keliaakikoista kantaa DQ2 -molekyyliä, ja lähes kaikki loput DQ8 -mole-

kyyliä koodaavaa geeniä. Kuitenkin myös noin 20–30 % terveistä henkilöistä kantaa 

DQ2 -molekyyliä koodaavaa geeniä, joten sen ilmenemistä ei voida pelkästään pitää 

merkkinä keliakiasta. (Sollid ym., 1989.) Negatiivisuus näille geeneille sen sijaan 

merkitsee hyvin pientä todennäköisyyttä sairastua keliakiaan. 

 

Myös muilla geeneillä näyttäisi olevan vaikutusta keliakian syntyyn. Erityisesti alu-

eella 5p31-33 näyttäisi olevan voimakas yhteys keliakiaan (Greco ym., 2001). 

Alueilla 19p13.1 (Van Belzen ym., 2003) ja 11q (Naluai ym., 2001) on havaittu 

jonkinasteista yhteyttä sairauteen. HLA-alueen ulkopuolisella CTLA-4 –geenillä 

saattaa olla T-soluaktivaatiota inhiboivia vaikutuksia (Djilali-Saiah ym., 1998; 

Holopainen ym., 1999). 

 

Keliakiaan liittyy selvästi useita erilaisia tekijöitä, ja sen syntymekanismit ovat suh-

teellisen monimutkaisia. Vaikka on selvää, että keliakia on perinnöllistä ja se edellyt-

tää tietynlaisen kudostyypin, täydellistä perinnöllistä mekanismia ei ole vielä pystytty 

selvittämään.  

 

2.2.2 Taudin synty 
 

Keliakiapotilaan suolen limakalvo vaurioituu pitkittyneen gluteenialtistuksen aiheut-

tamana. Ohutsuolen limakalvolla alkaa tulehdusreaktio, mikä pahenee 

yksilökohtaisesti vaihtelevalla nopeudella gluteenialtistuksen jatkuessa riippuen muun 

muassa ravinnon sisältämän gluteenin määrästä. Tulehdusreaktio johtaa 

nukkalisäkkeiden eli villusten häviämiseen (villusatrofia eli litteä limakalvo), sekä 

kuopakkeiden eli kryptien syvenemiseen (kryptahyperplasia) (Kuva 2.3). Näin ollen 

ravintoaineiden imeytymiselle välttämätön pinta-ala pienentyy. Myös epiteelisolujen 

apoptoosi kiihtyy hoitamattomassa keliakiasuolessa (Moss ym., 1996). 
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Kuva 2.3. A) Normaali suolen limakalvo. B) Keliakiapotilaan litteä limakalvo ja kryptahyperplasia. 
Kuva: keliakiatutkimusryhmä, Tampereen yliopisto.  
 

 

Ihmisen ruoansulatuskanava ei pysty pilkkomaan gluteenia yksittisiksi aminohapoiksi,  

vaan se pilkkoutuu eri pituisiksi peptideiksi. Gluteenin 33 aminohapon pituinen 

peptidi 56–89, immunodominantti peptidi, näyttäisi aiheuttavan immuunivasteen 

keliakiapotilaan limakalvolla (Shan ym., 2002). Peptidi 31–49 taas on 

limakalvovaurioita aiheuttava, toksinen peptidi (Sturgess ym., 1994; de Ritis ym., 

1988). Myös muita keliakiassa tärkeitä peptideitä on tunnistettu (ks. s. 21). 

Limakalvolla aiheutuneiden muutosten seurauksena peptidien läpäisevyys epiteelillä 

on lisääntynyttä.  

 

Keliakian voidaan ajatella olevan T-soluvälitteinen tulehdustauti, jolla on autoim-

muunisairauksien piirteitä. Myös muita autoimmuunisairauksia todetaan keliaakikoilla 

selvästi enemmän kuin muilla (Viljamaa ym., 2005), mitä voidaan selittää yhteydellä 

HLA-geenialueeseen. Tulehdusreaktiot voidaan jakaa hankinnaisen ja synnynnäisen 

immuniteetin reaktioihin tai lamina propriassa ja epiteelikerroksessa tapahtuviin 

reaktioihin (Kuva 2.4). 
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Ruokavalion sisältämä gluteeni

Gliadiinipeptidit

Muutoksia epiteelissä

MIC-
stressimolekyylien 

tuotanto

CD8 T-solut tuhoavat 
NK-välitteisesti MIC-
molekyylejä tuottavia 

epiteelisoluja

Peptidin deamidaatio

Peptidin voimistunut 
sitoutuminen antigeenia 
esittelevän solun pinnan 

DQ2/DQ8 –
molekyyleihin

CD4 T-solut aktivoituvat

TG2 B-solut alkavat tuottaa 
anti-transglutaminaasi 

IgA:ta

Epiteeli Lamina propria TG2

MUUTOKSET OHUTSUOLEN LIMAKALVOLLA

 
Kuva 2.4. Keliakiassa ohutsuolen limakalvomuutoksiin johtavat mekanismit. 

 

  

Hankitun immuniteetin reaktioihin liittyvät CD4 auttaja-T-solut. 33-meerin tai muiden 

immunodominanttien peptidien päästessä epiteelin läpi lamina propriaan, 

transglutaminaasi 2 (TG2) katalysoi deamidaatioreaktiota. Sen seurauksena 

gluteenipeptidin tietyt glutamiiniaminohapot vaihtuvat glutamaatiksi muuttaen 

aminohappojen varauksen positiivisesta negatiiviseksi (Kim ym., 2004). Deamidoidut 

peptidit sitoutuvat deamidoimattomia paremmin antigeenia esittelevien solujen DQ -

molekyylien sitoutumispaikkoihin (Molberg ym., 1998). CD4 T-solut tunnistavat DQ-

molekyyleihin sitoutuneet peptidit aloittaen immuunipuolustuksen niitä vastaan. 

 

Samanaikaisesti B-solut alkavat tuottaa ohutsuolen limakalvolla autovasta-aineita, 

jotka pääosin kohdistuvat TG2:ta vastaan (antitransglutaminaasi-IgA) (Dieterich ym., 

1997). Myös kohonnut määrä kalretikuliini- ja akiinivasta-aineita on löydetty 

(Clemente ym., 2000; Sanchez ym., 2000). Se, miksi vasta-aineita muodostuu TG2:ta 

eikä gliadiinia vastaan, on edelleen epäselvää. Ohutsuolessa tuotetut TG2 -vasta-

aineet sitoutuvat ohutsuolen limakalvon alaiseen tyvikalvoon ja limakalvon 
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verisuonten seinämiin, jossa ne esiintyvät tyypillisinä vasta-ainekertyminä (Kaukinen 

ym., 2005; Korponay-Szabo ym., 2004). Tämän lisäksi vasta-aineita kulkeutuu 

limakalvolta seerumiin, jossa niitä voidaan hyödyntää taudin diagnosoinnissa. 

Keliaakikon IgA:n vaikutukset voivat olla moninaisia, mutta ainakin niiden tiedetään 

estävän epiteelisolujen erilaistumista (Halttunen ym., 1999). Näin ollen myös IgA-

luokan vasta-aineet osallistuvat taudin patogeneesiin.   

 

Myös epiteelinsisäiset CD8 tappaja-T-solut osallistuvat keliakiareaktioiden syntyyn. 

MHC class I related chain (MIC) -molekyylit ovat CD8 -solujen pinnalla ilmentyvien 

natural killer (NK) -reseptorien ligandeja, joiden tuotto soluissa aktivoituu stressin 

laukaisemana. Gluteenipeptidien on raportoitu aiheuttavan epiteelin muutoksia (Hue 

ym., 2004; Maiuri ym., 2003), joka voi myös johtaa epiteelisolujen MIC-molekyylien 

tuottoon. CD8 T-solut tunnistavat ja tuhoavat MIC-molekyylejä tuottavia 

epiteelisoluja NK -reseptorivälitteisesti (Hue ym., 2004; Meresse ym., 2004), joka 

aiheuttaa kiihtyneen epiteelisolujen kuoleman (Moss ym., 1996).   
 

2.2.3 Hoito 
 
Keliakian ainoa hoito on elinikäinen gluteeniton ruokavalio. Tällä hetkellä vain iho-

keliakiassa voidaan käyttää tukena myös lääkehoitoa. Gluteenittomassa ruokavaliossa 

vehnän, rukiin, ohran ja edellä mainittujen viljojen hybridien varastoproteiinit poiste-

taan kokonaan ruokavaliosta. Gluteenipitoiset viljat korvataan ruokavaliossa luontai-

sesti gluteenittomilla viljoilla, kuten riisillä, maissilla, hirssillä ja tattarilla. Suomen 

gastroenterologiayhdistyksen asettaman työryhmän laatimassa Käypä hoito -

suosituksessa (2005) myös kaura ja gluteenittomat vehnätärkkelystä sisältävät tuotteet 

sisällytetään keliaakikon ruokavalioon siinä tapauksessa, että ne eivät aiheuta oireita.  

 

Teollisesti puhdistetusta gluteenittomasta vehnätärkkelysjauhosta valmistettujen tuot-

teiden käyttö on sallittua muun muassa Pohjoismaissa ja Englannissa (Käypä hoito, 

2005). Niiden käyttö on turvallista, eikä niiden ole todettu aiheuttavan ohutsuolen li-

makalvovaurioita edes pitkäaikaisen käytön jälkeen (Lohiniemi ym., 2000; Peraaho 

ym., 2003; Selby ym., 1999). Myös kauran on havaittu soveltuvan keliakia -potilaille 

useissa tutkimuksissa (Janatuinen ym., 1995; Janatuinen ym., 2002; Storsrud ym., 
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2003). Kuitenkin osa potilaista saattaa saada oireita kauran käytön yhteydessä (Lundin 

ym., 2003; Peraaho ym., 2003), vaikka keliakiavaurioita ei nähtäisikään suolen 

limakalvolla. Markkinoille on viime aikoina tullut niin sanottuja puhdaskaura -

tuotteita, joiden valmistajat takaavat tuotteidensa täydellisen puhtauden 

gluteenikontaminaatioista tarkkaan kontrolloidulla tuotantoprosessillaan.    

 

Hoitamaton keliakia aiheuttaa ravintoaineiden imeytymisen häiriöitä ja keliaakikoilla 

onkin alttius vitamiini- ja hivenainepuutosten syntymiseen. Hallert ym. (2002) havait-

sivat gluteenittomalla dieetillä olevilla matalammat folaatti-, B-6- ja B-12 -vita-

miinitasot kontrollihenkilöihin nähden lisäravinteista riippumatta. Jameson (2000) 

raportoi yhteyden sinkinpuutoksen ja litteän limakalvon välillä. Samassa tutki-

muksessa todetaan, että mitä pahempi limakalvovaurio on, sitä matalammat rauta-, 

kupari-, folaatti- ja B12 -vitamiinitasot ovat. Bona ym. (2002) puolestaan väittävät B-

vitamiinien, raudan ja foolihapon puutosten osallistuvan keliakiapotilaiden 

myöhästyneen puberteetin syntymiseen. 

 

Toisaalta keliakiaruokavalion aloittaminen voi johtaa ylipainoon. Suolen limakalvon 

palautuessa normaaliksi ravintoaineiden imeytyminen paranee. Myös ruokavalion 

muutoksella on merkitystä, sillä dieetin monipuolisuus ja terveellisyys saattavat kär-

siä. Gluteenittomista tuotteista on kenties vaikeampi löytää vähärasvaista vaihtoehtoa 

tarjonnan ollessa tavallisia tuotteita niukempaa. Lisäksi tuotteiden erilainen maku 

saattaa johtaa viljatuotteiden korvaamiseen esimerkiksi makeisilla.  

 

Viljatuotteet ovat suomalaisessa ruokavaliossa tärkeässä asemassa. Myös kaura on 

luonnollinen osa suomalaista ruokavaliota. Eri kulttuureissa ruokailutottumukset ovat 

erilaisia, mikä vaikuttaa lääkäreiden ohjeisiin ja potilaiden mielipiteisiin. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa ei vehnätärkkelyspohjaisia-, eikä kauratuotteita suositella lainkaan 

osaksi keliakiadieettiä gluteenikontaminaation pelossa (Kupper, 2005). Myös dieetin 

noudattamisen ehdottomuudessa on sekä yksilöllisiä, että kansallisia eroja. Suomessa 

dieettiä noudatetaan yleensä erittäin tarkasti, ja tavallisesti suoli normalisoituu hyvin 

gluteenittoman ruokavalion ansiosta noin vuoden kuluessa ruokavalion aloittamisesta.  
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2.3 Gluteeni 
 

Gluteeni määritellään kumimaiseksi massaksi, joka jää jäljelle kun vehnätaikinasta 

poistetaan tärkkelys ja vesiliukoiset ainesosat (Kuva 2.5). Massaan jää proteiinin li-

säksi hieman lipidejä ja hiilihydraatteja. Käytännössä gluteenilla tarkoitetaan prote-

iiniosuutta. Tämä antaa taikinalle hyvät leipomisominaisuudet, kuten hyvän veden 

imeytymiskyvyn, koossa pysyvyyden sekä viskoosin ja elastisen luonteen. (Kasarda 

ym., 1996; Wieser, 2007) Gluteeniton taikina tehdään teollisesti puhdistetusta 

vehnätärkkelyksestä. Gluteenittomassa taikinassa sitko-ominaisuudet ovat 

puutteelliset.  

 

 

VEHNÄJAUHO-VESI –TAIKINASEOS
(Kiinteä massa sisältää ~15% proteiinia, 75% tärkkelystä)

Tärkkelyksen ja vesiliuokoisten 
komponenttien poishuuhtominen 

GLUTEENI
(glutamiini- ja proliinirikkaita varastoproteiineja; vastaa taikinan 

sitko-ominaisuuksista)

GLIADIINI
(monomeeri)

Liuotus alkoholi-vesi –seokseen

GLUTENIINI
(polymeeri)

LIUKOINEN LIUKENEMATON 

Ruis: sekaliini

Ohra: hordeiini
 

Kuva 2.5. Keliakiaoireita aiheuttavien prolamiinien jaottelu alaluokkiin. (Mukaillen Kasarda, 1996.) 
 

 

Gluteeniproteiinit sisältävät suuressa määrin glutamiini- ja proliinitähteitä, mutta vain 

vähän varautuneita aminohappoja. Aminohappokoostumuksen mukaan niitä kutsutaan 

prolamiineiksi. Ruoansulatuskanavan entsyymit eivät pysty pilkkomaan näitä gluta-

miini- ja proliinirikkaita epitooppeja (Hausch ym., 2002). Perinteisesti gluteeni-
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proteiinit jaotellaan alkoholi-vesiseokseen liukeneviin gliadiineihin (monomeereja) ja 

liukenemattomiin gluteniineihin (polymeereja) (Kuva 2.5) (Kasarda, 1996; Wieser, 

2007). Vehnän prolamiineja on tutkittu paljon. Gluteeni -nimitys viittaa 

todellisuudessa vain vehnän varastoproteiineihin, vaikka nimitystä käytetäänkin 

yleisesti kaikista vehnän, ohran ja rukiin prolamiineista. Näiden viljojen 

varastoproteiinit sisältävät gluteenin tapaan runsaasti glutamiinia ja proliinia, ja niiden 

alkoholiin liukeneva osa aiheuttaa vehnän gliadiinin tapaan keliakiaoireita. Alkoholiin 

liukenevan osan sekvenssi on hyvin samankaltainen vehnän gliadiinin sekvenssin 

kanssa ja niiden tiedetään olevan taksonomisesti toisilleen sukua. Rukiin gliadiinia 

vastaavan prolamiinin nimi on sekaliini ja ohran hordeiini. (Kasarda, 1996.) 

 

Gliadiini on hyvin monimuotoinen seos proteiineja, joka sisältää ainakin 40 kompo-

nenttia, jotka jaetaan nykyisin kolmeen ryhmään N-terminaalisen sekvenssinsä mu-

kaisesti (α, γ- ja ω-tyypit) (Seilmeier ym., 1987). Tutkimuksissa on etsitty pro-

lamiinipeptidipätkiä, joiden on havaittu osallistuvan taudin syntyyn eri tavoin. Toksi-

set peptidit aiheuttavat limakalvovaurioita ja immunogeeniset peptidit stimuloivat 

HLA-DQ2- tai HLA-DQ8 -riippuvaisia T-soluja. Erityisesti α-tyypin gliadiinin on 

havaittu aiheuttavan keliakiatoksisia vaikutuksia ja useita toksisia α-gliadiineja onkin 

löydetty. Ehkä tärkein niistä on aminohappojen 31 ja 49 väliin sijoittuva peptidi p31-

49 (Sturgess ym., 1994; de Ritis ym., 1988), mutta myös peptideillä p31-43 (Maiuri 

ym., 1996), p31-55 (Maiuri ym., 1996; de Ritis ym., 1988), p44-55 (Maiuri ym., 

1996), p51-70 (Martucci ym., 2003) ja p206-217 (Sturgess ym., 1994) näyttäisi 

olevan toksisia vaikutuksia. Viime vuosina on käyty läpi myös immunogeenisia 

peptidejä, joista tärkein näyttäisi olevan 33 aminohapon pituinen p56-89 (Shan ym., 

2002). 

    

2.4 In vitro -mallit keliakiatutkimuksessa 
 

In vitro -mallien kehitys on tärkeää niin keliakian, kuin muidenkin tautien tutkimi-

sessa. Niiden avulla saadaan alustavia tuloksia, joiden perusteella voidaan siirtyä kal-

liimpiin ja pitempiä aikoja vaativiin eläinkokeisiin ja lopulta kliinisiin kokeisiin. So-

luviljelymenetelmien lisäksi tutkimustyökaluna keliakiassa käytetään kudosviljely-
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mallia, jossa potilaan kudospalaa viljellään kehon ulkopuolella viljelymaljalla. Ke-

liakiasta ei ole olemassa eläinmallia. 

 

2.4.1 Soluviljely 
 
Ensimmäiset gliadiinin myrkyllisyyttä kuvaavat soluviljelymalleilla saadut koetulok-

set on raportoitu jo 1970 -luvulla (Hudson ym., 1976), mutta enenevässä määrin 

soluviljelymenetelmiä on käytetty kliinisten tutkimusten ohella kuitenkin vasta viime 

vuosien aikana. Keliakiatutkimuksessa on käytetty solumalleina ainakin paksusuolen 

epiteelisolulinjoja (ihminen: Caco-2, T84, LoVo; rotta: IEC-6), sekä leuke-

miasolulinjaa K-562 (Barone ym., 2006; Clemente ym., 2003; De Vincenzi ym., 

1995; Dolfini ym., 2002; Maiuri ym., 2005). Kliiniset keliakiavaikutukset näkyvät 

potilaan suolessa lähinnä ohutsuolen alkupäässä. Kuitenkaan tähän mennessä ei ole 

pystytty kehittämään muuntumatonta ihmisen jatkuvaa ohutsuolisolulinjaa, joka 

erilaistuisi soluviljelyolosuhteissa (Bolte ym., 1998; Pang ym., 1996). Erityistä 

keliakia -mallia ei myöskään ole saatavilla. Tämän vuoksi paksusuolen epiteelisolu-

linjat ovat tällä hetkellä suosituimpia malleja suolen epiteelikerrosta tutkittaessa. Alla 

on esitelty tarkemmin ihmisen paksusuolen epiteelisolulinjat Caco-2 ja T84, sekä 

käyty läpi joitakin in vitro soluviljelymalleissa havaittuja gliadiinin sytotoksisuutta 

kuvaavia muutoksia. 

 

Caco-2 -solulinja on paksusuolen rauhassyövästä kehitetty ihmisen syöpäsolulinja. 
Caco-2 -soluja on käytetty laajasti viimeisten kahdenkymmenen vuoden ajan suolen 

epiteelin tutkimisessa. (Sambuy ym., 2005.) Caco-2 -solut erilaistuvat suolen solujen 

kaltaiseksi saavutettuaan konfluenssin. Solut kasvavat yhdessä kerroksessa ja niiden 

pinnalla ilmenee harvakseltaan mikrovilluksia. Heti apikaalipuolen alla näkyy tiiviitä 

liitoksia ja niiden alapuolella vyöliitoksia ja desmosomeja. Tiiviiden liitosten on 

kuitenkin todettu olevan jokseenkin epäjatkuvia. (Bolte ym., 1998.) Caco-2 -soluista 

on eristetty useita eri kloonilinjoja, jotka ilmentävät tiettyä ominaisuutta alku-

peräislinjaa yhtenäisemmin. Tämän lisäksi erilaiset viljelytavat eri laboratorioissa 

johtavat tutkimustulosten vaihtelevuuteen, mikä edellyttää kriittisyyttä tulosten ver-

tailussa. (Sambuy ym., 2005.) 

 



 

 23

T84 -solulinja on paksusuolensyövän keuhkoetäpesäkkeestä kehitetty ihmisen syö-

päsolulinja. Solut kiinnittyvät basolateraaliselta puoleltaan viljelymaljaan apikaalisten 

mikrovillusten osoittaessa kasvatusliuokseen. Solut muodostavat välilleen tiiviitä lii-

toksia, vyöliitoksia ja desmosomeja. Soluilla on reseptoreja useille peptidihormoneille 

ja neurotransmittereille ja ne ylläpitävät elektrolyyttistä kuljetusta. (Dharmsathaphorn 

ym., 1984.) Solut muodostavat kaksi-kolmikerroksisen solukerroksen (Bolte ym., 

1998). T84-solujen on jopa todettu pystyvän erilaistumaan imeyttävien enterosyyttien 

kaltaisiksi fibroblastien ja TGF-β:n läsnäollessa kolmiulotteisessa kollageenigeelissä 

(Halttunen ym., 1996). 

 

Bolte ym. (1998) vertailivat Caco-2- ja T84 -solulinjaa ja totesivat molempien solu-

linjojen täyttävän määrittelemänsä kriteerit erilaistumisessa suolen epiteelinkaltaiseksi 

(polarisaatio, mikrovillusten muodostama epiteelin pintakerros, tyypillisten hydro-

laasien ilmentyminen). Kuitenkin Caco-2 -soluilla oli havaittavissa voimakkaampaa 

erilaistumista T84 -soluihin nähden. Molemmat solulinjat osoittautuivat hyviksi mal-

leiksi tutkittaessa mikrovillusten peittämän epiteelin pintakerroksen ja ruokaproteii-

nien välisiä vuorovaikutuksia. Vertailussa todettiin myös epiteelin pintakerroksen si-

tovan gliadiini -peptideitä.                                                                                                             
 

Jo Hudson ym. (1976) huomasivat gliadiinin aiheuttavan morfologisia muutoksia 

usean solulinjan soluissa. Tarkemmin morfologian muutoksia on tutkittu muun mu-

assa solutukirangan muutoksia havainnoimalla. Sjolander ja Magnusson (1988) huo-

masivat aktiinin määrän vähentyvän sikiön ohutsuolen solulinjalla vehnänjyvän ag-

glutiniinin vaikutuksesta. Agglutiniinia käytettiin, sillä gliadiinin ei vielä tiedetty ole-

van gluteenin toksinen osa. Clemente ym. (2003) havaitsivat solutukirangan uudelleen 

järjestäytymistä gliadiinin vaikutuksesta. Myös Sander ym. (2005) totesivat Caco-2 –

soluilla gliadiinin aiheuttavan solunsisäisen aktiinin uudelleenjärjestäytymistä, -

jakautumista ja polymerisaation lisääntymistä. Barone ym. (2006) huomasivat aktiinia 

värjätessään gliadiinin aiheuttavan kalvoröyhelöiden (membrane ruffles) syntymistä 

Caco-2 -solulautan reunalle. Epidermaalinen kasvutekijä sai aikaan saman 

vaikutuksen. Myös solujen jakaantuminen näytti lisääntyvän. Tämä johti ajatukseen 

gliadiinin kasvutekijän kaltaisesta vaikutuksesta, joka näyttikin toteutuvan gliadiinin 

voimistaessa epidermaalisen kasvutekijän signaalireittiä. (Barone ym., 2006.)  
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Apoptoosin tiedetään lisääntyvän keliakiapotilaan ohutsuolen epiteelisoluissa. 

Pepsiinillä ja trypsiinillä pilkotun gliadiinin (PT-gliadiini, PT-G) on todettu 

aiheuttavan apoptoosia Caco2 -solulinjalla Fas-Fas -signaalivälitteisesti (Giovannini 

ym., 2003). Myös Maiuri ym. (2005) havaitsivat lisääntynyttä apoptoosia T84 -

soluilla gliadiinipeptidien vaikutuksesta tutkiessaan TG2:n rooleja keliakiassa.  

 

Toisaalta suolen epiteelikerroksen lisääntynyt läpäisevyys gliadiinille keliakiassa on 

hyvin mielenkiintoinen tutkimuskohde. Tiiviit liitokset rakentuvat okludiineista ja 

klaudiineista. Tiiviitä liitoksia tukevat vyöliitokset ja desmosomit, jotka muodostuvat 

kadheriineista. Lisäksi paljon tutkittu soluliitoksiin liittyvä proteiini on tiiviisiin lii-

toksiin liittyvä proteiini ZO1. Sander ym. (2005) havaitsivat Western Blot -menetel-

mää ja immunofluoresenssivärjäystä käyttäen, että okludiini-, klaudiini-3-, klaudiini-

4- ja ZO1 -proteiinimäärä väheni PT-gliadiinin vaikutuksesta Caco2 -soluilla. Drago 

ym. (2006) totesivat myös alentunutta okludiini-ZO1 vuorovaikutusta Caco-2 -so-

luilla. Ciccocioppo ym. (2006) puolestaan ehdottivat muutoksia tiivisliitos- ja vyöpro-

teiinien fosforylaatiossa syyksi epiteelikerroksen lisääntyneessä läpäisevyydessä.  

 

Epiteelin läpäisevyyttä voidaan myös tutkia mittaamalla transepiteelista resistanssia 

(TER) konfluentin epiteelikerroksen apikaaliselta ja basolateraaliselta puolelta. Myös 

fluoresenssileimatun molekyylin kulkua konfluentin epiteelikerroksen läpi voidaan 

mitata. Yleisimmin käytössä on fluorescein isothiocyanate (FITC) -leimattu 

dekstraani. Sander ym. (2005) havaitsivat Caco-2 -solulinjalla välittömän transepi-

teelisen resistanssin laskun PT-gliadiinin lisäämisen jälkeen, sekä lisääntyneen FITC 

dekstraani -virtauksen epiteelikerroksen läpi PT-gliadiinia pienemmällä 4kDa:n 

dekstraanilla. 70kDa:n dekstraanin läpikulussa ei sen sijaan ollut eroa gliadiinialtis-

tuksen jälkeen. Myös Drago ym. (2006) raportoivat lisääntynyttä transepiteelista re-

sistanssia gliadiinin vaikutuksesta Caco2 -soluilla.  

 

Myös solujen yhteentakertumista, agglutinaatiota, on havaittu gliadiinin vaikutuk-

sesta. Jo 1980 -luvulla havaittiin K-562 -solujen agglutinaatiota gliadiinin vaikutuk-

sesta (Auricchio ym., 1984). Tämä tulos on vahvistettu myöhemmin samalla so-

lulinjalla (De Vincenzi ym., 1995; De Vincenzi ym., 1998).  Lisäksi gliadiinin on 

havaittu estävän solujen kasvua ja häiritsevän oksidatiivista tasapainoa LoVo -soluilla 

(Dolfini ym., 2002). 
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2.4.2 Kudosviljelymalli 
 
Keliakiatutkimuksessa käytetään soluviljelymenetelmien ja kliinisten potilastutki-

musten lisäksi kudosviljelymallia. Se sopii soluviljelymallia paremmin keliakiassa 

olennaisessa osassa olevien immunologisten reaktioiden tutkimiseen, sillä siinä voi-

daan tarkastella kudospalassa tapahtuvia muutoksia isompana kokonaisuutena. 

Browning ja Trier (1969) kuvasivat ensimmäisenä menetelmän, jolla he onnistuivat 

viljelemään ihmisen ohutsuolilimakalvon kudospaloja 24 tuntia in vitro. Siinä ohut-

suolibiopsiat asetettiin kudosviljelymaljoille ja viljeltiin elatusnesteessä 95 % happi – 

5 % hiilidioksidi -osapaineessa 37 °C 6-24 tuntia. Morfologia pysyi normaalina ja 

epiteelisolujen jakautuminen sekä rasvojen imeytyminen jatkui.  (Browning ym., 

1969.) Kudosviljelymallia hyödynnettiin keliakiatutkimuksessa pian tämän jälkeen. 

Gliadiini aiheutti haitallisia vaikutuksia kudospaloihin, kun mittarina käytettiin alka-

liinifosfataasiaktiivisuutta (Falchuk ym., 1974).  

 

Keliakiaan ei ole olemassa tänäkään päivänä koe-eläinmallia. Kudosviljelymenetelmä 

onkin edelleen paljon käytetty ja toimivaksi havaittu menetelmä keliakiatutkimuk-

sessa. Tässä ex vivo -menetelmäksi kutsutussa metodissa ohutsuolibiopsiat otetaan 

useimmiten kolmelta ryhmältä, joita verrataan keskenään. Ryhmät jaotellaan ruoka-

valion mukaisesti siten, että yhteen kuuluvat keliakiaruokavaliota noudattavat ke-

liakiapotilaat, toiseen ruokavaliota noudattamattomat keliakiapotilaat ja kontrolliryh-

mään terveet, normaalia ruokavaliota noudattavat koehenkilöt. Monissa tutkimuksissa 

yhdistetään soluviljelykokeiden tulokset ex vivo -kokeiden tuloksiin. Näin on tehty 

muun muassa TG2:n roolien tutkimisessa (Maiuri ym., 2005), gliadiinin kasvutekijän 

kaltaisten vaikutusten tutkimisessa (Barone ym., 2006), tiivisliitosproteiinien 

ilmentymisen muutosten tutkimisessa (Ciccocioppo ym., 2006) ja suolen 

läpäisevyyden muutosten tutkimisessa (Drago ym., 2006). 
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2.5 Keliakiatutkimuksen tulevaisuus 
 

Keliakia on yleinen sairaus, jonka esiintyvyys on Suomessa jopa 1:100 (Maki ym., 

2003). Keliakia koskettaa yhä useampia, sillä se näyttäisi vielä tietämättömistä syistä 

edelleen lisääntyvän väestössä (Collin ym., 2007). Suuri osa keliakiatutkimuksesta 

panostaa edelleen tautimekanismien selvittämiseen, tautikriteerien täsmentämiseen, 

diagnostiikan kehittämiseen, seulontamenetelmien tarpeellisuuden kartoittamiseen ja 

keskustelun alla pitkään olleiden viljatuotteiden (sisältävät kauraa tai 

vehnätärkkelystä) sopivuuden varmistamiseen keliaakikoille. Nämä tutkimusalueet 

ovat hyvin tärkeitä taudin taustojen ymmärtämiseksi ja vielä selvittämättömissä ole-

vien syiden löytämiseksi. Tutkimuksessa on kuitenkin myös lähdetty uusille linjoille 

mahdollisen lääkehoidon kehittämiseksi keliakiapotilaille.  

 

Keliakiaruokavaliota on hankala noudattaa ja keliakiapotilaiden hoitomyöntyvyys 

voikin olla usein puutteellista. Gluteenittomat tuotteet ovat muita kalliimpia, niiden 

maku ja koostumus eroavat perinteisistä viljatuotteista ja ruokavalio saattaa hanka-

loittaa sosiaalista elämää. Gluteenittomien tuotteiden saatavuus varsinkin ulkomailla 

voi olla vaikeaa ja pakkausmerkinnät ovat usein epätäydellisiä. Uudet hoitokeinot 

helpottaisivat keliakiapotilaiden arkea, mikäli niiden avulla olisi mahdollista nauttia 

edes pieni määrä gluteenia lyhyellä aikavälillä.  

 

Tutkinnan alla on useita mekanismeja, joihin hoitokeinoja voitaisiin kohdentaa. Sollid 

ja Khosla (2005) tarkastelevat katsausartikkelissaan kattavasti tutkinnan alla olevia 

hoitokeinoja. Ravinnon tehostettu entsymaattinen pilkkominen ruoansulatuskanavassa 

on yksi potentiaalinen hoitomuoto. Toinen entsymaattista pilkkomista hyödyntävä 

vaihtoehto olisi se, että tehostettu hydrolyysi tapahtuisi jo ruoan prosessointivai-

heessa. Muut tutkinnan alla olevat hoitomuodot liittyvät lähinnä tulehdusreaktioiden 

synnyn estämiseen. Kuvassa 2.6. on havainnollistettu kehitteillä olevien hoitomuoto-

jen kohteita keliakian syntymekanismeissa.  
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Ruokavalion sisältämä gluteeni

Gliadiinipeptidit

Muutoksia epiteelissä

MIC-
stressimolekyylien 

tuotanto

CD8 T-solut tuhoavat 
NK-välitteisesti MIC-
molekyylejä tuottavia 

epiteelisoluja

Peptidin deamidaatio

Peptidin voimistunut 
sitoutuminen antigeenia 
esittelevän solun pinnan 

DQ2/DQ8 –
molekyyleihin

CD4 T-solut aktivoituvat

TG2 B-solut alkavat tuottaa 
anti-transglutaminaasi 

IgA:ta

Epiteeli Lamina propria TG2

MUUTOKSET OHUTSUOLEN LIMAKALVOLLA

Kuva 2.6. Tutkinnan alla olevien hoitojen kohdemekanismeja. A) Uusien geeniteknisesti muokat-
tujen viljalajikkeiden tuotto tai gliadiinin entsymaattinen hajotus ruoan prosessointivaiheessa; B) tok-
sisten peptidien pilkkominen entsyymiterapian avulla gluteenia sisältävien tuotteiden nauttimisen yh-
teydessä; C) TG 2:n inhibointi; D) DQ2 -molekyylin sitoutumispaikan tukkiminen; E) T-solujen 
vaimentaminen; F) NK -solujen inhibointi.  
 

 

Tulehdusreaktioiden syntymisessä on mukana useita eri vaiheita, joihin hoitokeinoja 

voitaisiin suunnata. Kuitenkin monet näistä mekanismeista osallistuvat muihinkin 

toimintoihin elimistössä, jolloin hoito pitäisi pystyä kohdentamaan erittäin tarkasti 

ohutsuolen alueella tapahtuvaksi ja vaikuttamaan juuri haluttuihin reaktioihin. Ke-

liakiahoidon sivuvaikutukset pitäisi jäädä erittäin pieniksi, jotta potilaat pitäisivät 

hoitoa järkevänä ja kannattavana.  

 

TG2 osallistuu gluteenipeptidin deamidaatioreaktioon, mikä helpottaa T-

solutunnistusta ja näin ollen tulehdusreaktion syntyä. T-soluaktivaatio onkin pystytty 

pysäyttämään kystamiinilla, TG2-inhibiittorilla (Molberg ym., 2001). TG2-inhibitiolla 

olisi todennäköisesti kuitenkin moninaisia sivuvaikutuksia, sillä se osallistuu moniin 

muihinkin toimintoihin elimistössä gluteenipeptidien deamidointireaktioiden lisäksi 

(Sollid ym., 2005). On kuitenkin onnistuttu kehittämään synteettinen inhibiittori 
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(KCC009), jonka vaikutukset rajoittuvat suoleen, puoliintumisaika on lyhyt ja joka on 

eläinkokeissa hyvin siedetty (Choi ym., 2005). 

 

DQ2 -molekyylin sitoutumispaikan tukkiminen olisi myös oivallinen kohde estää 

peptidin sitoutumista ja näin ollen T-solureaktion syntymistä. Sollid ja Khosla (2005) 

pitävät tätä hoitomuotoa erityisen soveltuvana keliakian hoidossa, koska sillä pystyt-

täisiin tarkasti kohdentamaan T-solureaktio ja hoito pystyttäisiin ajoittamaan vain en-

nen gluteenialtistusta tai samanaikaisesti tapahtuvaksi, jolloin inhibitiota ei muullosti 

tarvitsisi käyttää. 

 

Itse T-solujen inaktivaatiokin saattaisi olla keliakian tyyppisessä sairaudessa mahdol-

lista, vaikkakin melko monimutkaista. Keliakian erityinen piirre on se, että oireet saa-

daan pidettyä kurissa, mutta myös käynnistettyä kontrolloidusti. Tätä ominaisuutta 

voitaisiin ehkä käyttää hyväksi T-solujen inaktivoinnissa. Sytokiiniterapiamuodotkin 

mahdollisesti tulisivat kysymykseen, mutta koska keliakialääkkeeltä ei suvaita mer-

kittäviä sivuvaikutuksia ja markkinat olisivat kuitenkin suhteellisen pienet, on järke-

vämpää tehdä kehitystyö vakavampia tulehdustauteja silmällä pitäen. Tutkimustulok-

sia voitaisiin mahdollisesti soveltaa myöhemmin keliakian hoitoon. Leukosyyttien 

vaeltamisen estämistä tulehduskudokseen on tutkittu. Keliakiassa kenties kiinnostavin 

tutkinnan alla oleva leukosyyttien vaeltamiseen liittyvä lääkeaine on MLN02, joka 

kohdistuu integriini-α4β7:ään, jota esiintyy suolen T-soluissa ja joka edistää T-solujen 

vaeltamista lamina propriaan. (Sollid ym., 2005.) 

 

Toinen suuri linjaus hoitokeinojen kehittämisessä tulehdusreaktioiden estämisen li-

säksi on itse oireiden aiheuttajaan vaikuttaminen. Uusien viljalajikkeiden kehittämi-

nen geeniteknologisin keinoin on yksi vaihtoehto (Molberg ym., 2005; Vader ym., 

2003). Se lienee kuitenkin melko vaikeaa toteuttaa muun muassa vehnän genomin 

heksaploidisuuden vuoksi. Sen sijaan toksisten peptidien entsymaattinen hajotus on 

erittäin kiinnostava ja mahdollisesti toteuttamiskelpoinen hoitomuoto. 

Prolyyliendopeptidaasit (PEP) ovat endoproteolyyttisiä entsyymejä, jotka pystyvät 

pilkkomaan proliinirikkaita gluteenipeptidejä toisin kuin ihmisen omat ruoansula-

tusentsyymit (Hausch ym., 2002). Näiden entsyymien toiminnan tuloksena syntyy 

lyhyempiä peptidejä, joita suolen omat amino- ja karboksipeptidaasit pystyvät edel-

leen hajottamaan. Useissa tutkimuksissa on todettu Flavobacterium meningosepticum 
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-bakteerista peräisin olevien PEP-entsyymien hajottavan toksista gluteenia (Hausch 

ym., 2002; Piper ym., 2004; Shan ym., 2004). Myös muista bakteereista peräisin 

olevia PEP-entsyymejä on vertailtu. Eräs kiinnostavimmista on Myxococcus xanthus -

bakteerista eristetty PEP, jota on mahdollista tuottaa suurissa määrin Escherichia 

coli:ssa (Shan ym., 2004). Toinen hyvin mielenkiintoinen PEP on Aspergillus niger -

bakteerista eristetty, joka on resistentti happamalle ympäristölle ja pepsiinidigestiolle 

(Stepniak ym., 2006). Mahdolliseen lääkevalmisteeseen voitaisiin lisätä useita eri 

entsyymejä. Yksi vaihtoehto on ohrasta eristetty kysteiiniendoproteaasi, joka pilkkoo 

ja yksinkertaistaa gluteenin rakennetta tehostaen bakteeriperäisten PEP-entsyymien 

toimintaa (Zhang ym., 1996).  

 

Toisaalta entsymaattinen pilkkominen voitaisiin toteuttaa jo ruoan prosessointivai-

heessa. Marco Gobbettin tutkimusryhmä kehittelee entisaikoina käytettyyn maitohap-

pobakteerien avulla tapahtuvaan hapantaikinakäymiseen perustuvia menetelmiä, joita 

käyttämällä gluteenipitoisuus pienentyy taikinassa. Kehitystyö kuitenkin edelleen jat-

kuu, jotta pitoisuus saataisiin keliaakikolle tarpeeksi alhaiseksi (Gobbetti ym., 2007). 

Di Cagno ym. (2002) seuloi suuren joukon hapantaikinan maitohappobakteereita 

proteolyyttisten ominaisuuksien osalta, joista valikoitu joukko maitohappobakteereita 

hydrolysoi 33-peptidin täydellisesti. Samaan tulokseen päästiin VSL#3 (VSL 

Pharmaceuticals, Gaithesburg, MD) -nimisellä kaupallisella bakteeriseoksella, joka 

sisältää maitohappo- ja bifidoprobioottibakteerikantoja (De Angelis ym., 2006). 

Yksittäiset bakteerit eivät saavuttaneet yhtä hyviä tuloksia, kuin useita bakteereja 

sisältävät seokset.  

 

Myös Suomessa on tehty tutkimusta hapantaikinakäymisellä saavutettavasta proteo-

lyyttisestä pilkkomisesta. Loponen ym. (2007) kehittivät uudenlaisen menetelmän, 

jossa taikina valmistettiin idätetyistä vehnänjyvistä. Jyvillä oli monimuotoista proteo-

lyyttistä aktiivisuutta. Lähes kaikki prolamiinit saatiin hydrolysoitua tällä menetel-

mällä. Käymisen aloittamisessa käytettiin maitohappobakteerikantaa. 

 

Tarve keliakialääkkeen löytämiseksi kasvaa diagnosoitujen potilaiden määrän lisään-

tyessä ja keliakialääkkeen kehitys kiinnostaakin yhä useampia tutkijoita niin tieteelli-

sestä kuin kaupallisestakin näkökulmasta. Alustavien tutkimusten mukaan lääkehoito 

voitaisiin kehittää perustuen useampaan eri mekanismiin, joista osan on todettu jo 
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toimivan muiden sairauksien kohdalla. Taulukkoon 2.2. on koottu tutkinnan alla ole-

via lääkeaineita.  

 

 

 

 
Taulukko 2.2. Potentiaalisia terapiamuotoja keliakiaan. (Mukaillen Sollid & Khosla, 2005.) 
Toiminta Lääkeaine-ehdokas Organisaatio Tutkimusvaihe 
Entsyymiterapia M. xanthus PEP CSRF Prekliininen (keliakia) 
(suun kautta 
nautittava) 

M. xanthus PEP + 
ohran 
endopeptidaasi 

CSRF Prekliininen (keliakia) 

TG2 -inhibiittori KCC009 CSRF Prekliininen (keliakia) 
DQ2 -estäjä Ei tiedossa Ei tiedossa Keksintö 
T-solu -vaimentaja Ei tiedossa Ei tiedossa Keksintö 
IL-10 (sytokiiniterapia) Tenovil Schering Plough Faasi II/III (keskeytetty) 
  IL-10 transgeenisistä 

kasveista 
Plantigen Prekliininen 

Anti-IL-15  HuMax-IL-15 Amgen Faasi II (nivelreuma) 
(sytokiiniterapia) mutIL 15-Fc Cardion/Roche Prekliininen 
Anti-IFN-γ  Fontolizumab Protein Design 

Labs 
Faasi II (Crohnin tauti) 

(sytokiiniterapia)  Advanced 
Biotherapy 

Faasi I 

Integriini-α4  Natalizumab Elan/Biogen Idec Lanseerattu (multippeli 
skleroosi) 

vastavaikuttaja 
(soluadheesion esto) 

T-0047 Tanabe Seiyaku / 
GlaxoSmithKline 

Faasi II (IBD, multippeli 
skleroosi) 

Integriini-α4β7 
vastavaikuttaja  

MLN-02 (Mab) Millenium Faasi II (haavainen 
paksusuolitulehdus, Crohnin 
tauti) 

Zonulin-reseptorin 
vastavaikuttaja 

AT-1001 Alba Therapeutics Prekliininen 

CSFR: Celiac Sprue Research Foundation; IBD: inflammatory bowel disease; IFN: interferoni; IL: interleukiini; M. xanthus: 
Myxococcus xanthus; PEP: prolyyliendopeptidaasi. 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 
                     

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää voidaanko bakteerikannoilla Lactobacillus 

fermentum ja Bifidobacterium lactis estää vehnän gliadiinin haittavaikutuksia suolen 

epiteelisoluviljelmissä.  

 

Tutkimusta varten oli tarkoituksena pystyttää ja testata Tampereen yliopiston Lääke-

tieteen laitoksen ja Lastenklinikan keliakiatutkimusryhmään menetelmiä, joilla voi-

daan tutkia keliakian haittavaikutuksia ja niiden estämistä soluviljelyolosuhteissa. 

Pystytettävillä menetelmillä oli tarkoituksena määrittää, pystyvätkö probiootit estä-

mään gliadiinin aiheuttamaa apoptoosia, läpäisevyyden kasvua sekä solumorfologian 

muutoksia.  
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4 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

4.1  Soluviljely ja solujen käsittely ennen koetta 
 
Alun perin kokeet oli tarkoitus tehdä solulinjoilla Caco-2 ja T84. T84 -linjalla ei kui-

tenkaan havaittu gliadiinin aiheuttamia vaikutuksia, joten bakteerien testaaminen teh-

tiin vain solulinjalla Caco-2. Ohessa on raportoitu menetelmät ja tulokset solulinjalla 

Caco-2.  

 

4.1.1 Caco-2 
 

Caco-2 -soluja (HTB-37, American Type Culture Collection, Rockville, MD, USA) 

viljeltiin Minimum Essential Medium -kasvatusliuoksessa (GIBCO Invitrogen, 

Paisley, Iso-Britannia; lisätty 20 % naudan sikiön seerumia [GIBCO Invitrogen], pe-

nisilliini-streptomysiiniä 50 U / ml [GIBCO Invitrogen], natriumpyruvaattia [Sigma-

Aldrich, Seelze, Saksa], natriumbikarbonaattia [GIBCO Invitrogen] ja ei-välttämät-

tömiä aminohappoja [GIBCO Invitrogen]) soluviljelyolosuhteissa (37˚C; ilma 95 %, 

CO2 5 %). Kun solut saavuttivat 80 % konfluenssin, ne jaettiin 105/cm2. 

   

4.1.2 Solujen käsittely ennen koetta 
 

Soluja viljeltiin kokeesta riippuen 8-kuoppalaseilla, 12-kuoppalevyillä, 24-kuoppale-

vyillä varustettuna irtokupeilla, joissa puoliläpäisevä kalvopohja ja 12-kuoppalevyillä 

varustettuna koreilla, joissa puoliläpäisevä kalvopohja (Taulukko 4.1). Soluja kasva-

tettiin kokeesta riippuen 3-14 päivää. Soluille vaihdettiin kasvatusliuos kaksi kertaa 

viikossa. 18–48 h ennen koetta (riippuen kokeesta) soluille vaihdettiin näännytyskas-

vatusliuos (normaali kasvatusliuos sisältäen 1 % naudan sikiön seerumia 20 % si-

jasta). Ennen kasvatusliuoksen vaihtoa solut pestiin kaksi kertaa Hank´s Balanced Salt 

Solution (HBSS) -liuoksella (GIBCO Invitrogen). Ennen kokeen alkamista solut al-

tistettiin näännytyskasvatusliuokselle (ilman penisilliini-streptomysiiniä), johon oli 

lisätty pepsiinillä ja trypsiinillä pilkottu gliadiini (PT-gliadiini), bakteeri tai molem-

mat.  
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Taulukko 4.1. Solujen kasvatusalustat  

Tuote Nimi Valmistaja 

8-kuoppalasi BD FalconTM 8 Chamber Polystyren 

Vessel Tissue Culture Treated Glass Slide 

BD Biosciences, 

Erembodegem, Belgia 

12-kuoppalevy 12 Well Cell Culture Cluster Corning B.V. Lifesciences, 

Schiphol-Rijk, Alankomaat 

Läpäisevä 

korikuppi 

Transwell permeable supports Corning B.V. Lifesciences 

24-kuoppalevy Multidish 24 Wells Nunc, Roskilde, Tanska 

Kalvopohjainen 

irtokuppi 

Millicell Culture Plate Inserts Millipore Corporate, 

Billerica, MA, USA 

96-kuoppalevy TC Microwell 96F Nunc 

 

4.2  PT-gliadiini 
 

Keliakian haittavaikutusten aiheuttajana käytettiin pepsiinillä ja trypsiinillä pilkottua 

gliadiinia (PT-gliadiini, PT-G), joka saatiin lahjana FT Jarkko Venäläiseltä (Farma-

kologian ja toksikologian laitos, Kuopion yliopisto). PT-gliadiini liuotettiin näänny-

tysmediumiin 1 mg/ml ja gliadiinialtistus aloitettiin soluille 18 h ennen kokeen alkua 

kaikissa muissa kokeissa paitsi läpäisevyyskokeissa, joissa läpäisevyyttä mitattiin 

tietyin aikapistein heti altistuksen alettua.  

 

4.3 Bakteerikannat Lactobacillus fermentum  ja Bifidobacterium 
lactis 

 

4.3.1 Bakteerikantojen kasvatus 
 

Tutkittavia probiootteja kasvatettiin kylmäkuivatetusta, pakastetusta bakteerijauheesta 

(jauheen toimittivat FM Tarja Suomalainen ja FM Marjo Toivo, Viikin tutkimuskes-

kus, Raisio Oyj., Helsinki). Jauhetta suspendoitiin aseptisesti silmukalla (1 μl) de Man 

Rogosa Sharpe (MRS) -kasvatusliemeen (Lab M™, International Diagnostics Group 

plc, Lancashire, Iso-Britannia). Lactobacillus fermentum -kasvatusliemi oli MRS -

liemi sellaisenaan, Bifidobacterium lactis -kasvatusliemi oli MRS -liemi, johon lisät-
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tiin 0,05 % kysteiini-HCl:a (Merck KGaA, Darmstadt, Saksa). Bakteereita kasvatettiin 

anaerobisesti 18±2 h, 37˚C (tiivisti suljettavassa anaerobiastiassa, jonne lisättiin anae-

robi-indikaattori [AnaeroGen Anaerobic Indicator (resazurin), Oxoid Ltd., 

Basingstoke, Hampshire, Iso-Britannia] sekä anaerobikehitin [AnaerogenTM 2,5 litre, 

Oxoid Ltd]). Bakteereita kasvatettiin kolme perättäistä kasvatusta ennen käyttöä var-

sinaiseen kokeeseen. Jatkokasvatuksissa pipetoitiin 1 % siirros edellisestä kasva-

tuserästä uuteen kasvatusliemeen. Bakteerit säilytettiin kasvatusten välillä 4˚C anae-

robisesti. 

 

4.3.2 Bakteerien lisääminen soluviljelmille 
 

Bakteereita lisättiin soluviljelmille kolmannesta kasvatuserästä, jolloin bakteerisolujen 

voitiin olettaa olevan aktiivisia ja samassa kasvuvaiheessa. Bakteerisoluja tiedettiin 

olevan kasvatusliuoksessa 18 h kasvatuksen jälkeen noin 109 cfu/ml. Bakteerisoluja 

lisättiin näännytyskasvatusliuokseen (ilman penisilliini-streptomysiiniä) 105 cfu/ml, 

106 cfu/ml tai 107 cfu/ml, joka vaihdettiin soluviljelmille PT-gliadiinialtistuksen yh-

teydessä (solut pestiin ennen kasvatusliuoksen vaihtoa kaksi kertaa HBSS:llä).  

 

4.4  Apoptoosimittaus 
 
Apoptoosimittauksessa käytettiin fluoresenssiin perustuvaa solujen erottelua 

(Fluorescence Activated Cell Sorting, FACS). Soluja kasvatettiin 12-kuoppalevyllä 3-

7 päivää, jonka jälkeen soluille vaihdettiin näännytyskasvatusliemi. 24 h kuluttua kas-

vatusliuoksen vaihtamisesta solut altistettiin PT-gliadiinille, Lactobacillus fermentum- 

ja Bifidobacterium lactis -bakteereille. 18 h inkubaation jälkeen solut pestiin kaksi 

kertaa HBSS:llä ja irrotettiin kuoppalevyltä (0,25 % trypsiini-EDTA:lla [Sigma-

Aldrich] käyttäen apuna solulastaa [Cell lifter, Corning B.V. Lifesciences]). Solujen 

värjäykseen fluoresenssi-isotiosyanaatilla (FITC) ja propidiumjodidilla (PI) käytettiin 

kaupallista kittiä (Annexin V FITC Apoptosis Detection Kit, Calbiochem, EMD 

Biosciences Inc., San Diego, CA, USA) toimittajan ohjeen mukaan.  
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Apoptoottiset solut määritettiin virtaussytometrilla (Coulter Epics XL-MCL Flow 

Cytometer, Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA, USA). Ennen näytteiden ajamista 

varmistettiin laitteen optiikan ja nestesysteemeiden toimivuus (Flow CheckTM 

Fluorospheres, Beckman Coulter Inc). Näytteet määritettiin kanavalla 1 (määrittää 

~520 nm, FITC emittoi 518 nm) ja kanavalla 3 (määrittää ~620 nm, PI emittoi 620 

nm). Näiden kahden mittauksen päällekkäisyyttä minimoitiin tarvittavilla säädöillä. 

Soluja laskettiin noin 5000 / näyte. Kokeesta tehtiin kaksi toistoa, joista toisessa oli 

rinnakkaiset näytteet. Data analysoitiin EXPO 32 ADC Analysis -ohjelmalla (Applied 

Cytometry Systems, Sheffield, Englanti).  

  

4.5  Epiteelisolukerroksen läpäisevyyden määritys 
 

4.5.1 Transepiteelisen resistanssin määritys 
 

Soluja kasvatettiin 24-kuoppalevyllä kupin päällä, jossa oli puoliläpäisevä kalvopohja. 

Solujen annettiin kasvaa niin kauan kunnes solut saavuttivat täydellisen konfluenssin 

(n. 7-14 päivää). Konfluenssia arvioitiin mittaamalla resistanssia pinsetti-elektrodi -

mittarilla (Millicell-ERS, Millipore Corporate). Kun resistanssi ylitti 600 ohmia/cm2, 

solukerrosta pidettiin konfluenttina. 

 

Soluille vaihdettiin näännytyskasvatusliemi siinä vaiheessa, kun solut saavuttivat kon-

fluenssin. Solut pestiin kaksi kertaa HBSS:llä ennen kasvatusliuoksen vaihtoa. Noin 

18 h inkuboinnin jälkeen näännytysmediassa solut altistettiin PT-gliadiinille ja baktee-

reille. Resistanssia mitattiin 10 minuutin välein puoleen tuntiin asti, jonka jälkeen 15 

minuutin välein tuntiin asti, jonka jälkeen tunnin välein viiteen tuntiin asti. Viimeinen 

mittauspiste oli 24 h kuluttua kokeen alkamisesta. Kokeesta tehtiin kolme toistoa ja 

kaikista näytteistä oli rinnakkaiset näytteet.             

                                                                                                                 

4.5.2 FITC dekstraani -virtausmittaus 
 

Soluja kasvatettiin 12-kuoppalevyillä, joiden jokaiseen kuoppaan oli asetettu puolilä-

päisevän pohjan omaava korikuppi. Solukasvatusliuosta pipetoitiin sekä korikupin 
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sisään, että ulkopuolelle. Solujen annettiin kasvaa niin kauan kunnes solut saavuttivat 

täydellisen konfluenssin (9-18 päivää). Konfluenssia arvioitiin tarkastelemalla solu-

kerrosta valomikroskoopilla (Diavert, Leitz Wetzlar, Wetzlar, Saksa).  

 

Kun solut saavuttivat konfluenssin, solukerros pestiin kaksi kertaa HBSS:llä ja solu-

kasvatusliuos vaihdettiin näännytyskasvatusliuokseen. Noin 18 h inkuboinnin jälkeen 

näännytyskasvatusliuoksessa solut altistettiin PT-gliadiinille ja bakteereille. Korikup-

peihin pipetoitiin lisäksi 100 μl fluoresoivaa väriainetta (Fluorescein Isothiocyanate 

Dextran 4 kDa / 70 kDa, Sigma-Aldrich). Korikupin alapuolisesta solukasvatusliuok-

sesta otettiin 100 μl näyte 96-kuoppalevylle tietyin aikapistein, josta mitattiin absor-

banssiarvo (Victor2 1420 Multilabel counter, Perkin Elmer/Wallac Oy, Turku). 

 

4.6  Aktiini- ja tiivisliitosvärjäykset 
 

4.6.1 Aktiinivärjäykset 
 
Soluja kasvatettiin 8-kuoppalaseilla 4-6 päivää siten, ettei solukerros muodostunut 

konfluentiksi, vaan erotettavissa oli selvästi pieniä solulauttoja. Noin 42 h ennen vär-

jäystä solut pestiin kaksi kertaa HBSS:llä ja niille vaihdettiin näännytyskasvatusliuos.  

Noin 24 h inkuboinnin jälkeen näännytyskasvatusliuoksessa, solut altistettiin PT-glia-

diinille ja bakteereille, ja inkuboitiin vielä noin 18 h. Ennen varsinaista värjäystä solut 

fiksattiin 4 % paraformaldehydillä (Merck) (10 min) ja permeabilisoitiin 0,1 % 

Triton-X100:lla (10 min) (Sigma-Aldrich). Solut värjättiin FITC -leimatulla fal-

loidiinilla (15 min) (1:200, Phalloidin-Fluorescein Isothiocyanate; Sigma-Aldrich). 

Jokaisen inkubaation jälkeen solut pestiin kaksi kertaa pesupuskurilla (1 x Phosphate-

buffered Saline, PBS). Solut pedattiin (Vectashield Mounting medium for 

Fluorescence with DAPI, Vector Laboratories Inc., Peterborough, Englanti) ja päälle 

asetettiin peitinlasi (Mentzel-Gläser, Braunschweig, Saksa).  

 

Välittömästi värjäyksen jälkeen lasit analysoitiin mikroskooppisesti (BX60, Olympus, 

Hampuri, Saksa). Objektiivisen tuloksen saavuttamiseksi solulautan reunan pituus ja 

reunalla esiintyvien kalvoröyhelöiden pituus mitattiin analysointiohjelmalla 
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(analySIS, Olympus Soft Imaging System GmbH, Münster, Saksa). Jokaisesta näyt-

teestä mitattiin viiden mikroskooppikuvan alueelta reunan ja röyhelöiden pituus. 

Näytteitä oli rinnakkaiset jokaisessa kokeessa, ja koe toistettiin kolme kertaa. Koko-

naispituuksista laskettiin röyhelön prosentuaalinen osuus reunan pituudesta. 

 

4.6.2 Tiivisliitosvärjäykset 
 

Soluja kasvatettiin 12-kuoppalevyillä, joiden jokaiseen kuoppaan oli asetettu puolilä-

päisevän pohjan omaava korikuppi. Solukasvatusliuosta pipetoitiin sekä korikupin 

sisään että ulkopuolelle. Solujen annettiin kasvaa niin kauan kunnes solut peittivät 

pohjan lähes kokonaan (7-10 päivää). Konfluenssia arvioitiin tarkastelemalla soluker-

rosta valomikroskoopilla (Diavert, Leitz Wetzlar).  

 

Noin 42 h ennen värjäystä solut pestiin kaksi kertaa HBSS:llä ja niille vaihdettiin 

näännytyskasvatusliuos.  Noin 24 h inkuboinnin jälkeen näännytyskasvatusliuoksessa 

solut altistettiin PT-gliadiinille ja bakteereille, ja inkuboitiin vielä noin 18 h. Ennen 

varsinaista värjäystä solut fiksattiin 4 % paraformaldehydillä (10 min) (Merck) ja 

permeabilisoitiin 0,1 % Triton-X100:lla (10 min) (Sigma-Aldrich). Tämän jälkeen 

vasta-aineiden epäspesifinen sitoutuminen estettiin blokkausliuoksella (15 min) (1:20 

normal goat serum [Vector Laboratories], 5 % maitojauhe [Valio Oy, Lapinlahti], 5 % 

naudan seerumin albumiini [albumin bovine serum, BSA, Sigma-Aldrich]). Blok-

kausliuos imettiin pois ja tilalle vaihdettiin primäärivasta-aine (60 min) (1:100 Mouse 

anti-ZO-1 0,5 mg/ml [ZYMED, San Francisco, CA, USA], 1:200 E-cadherin rabbit 

polyclonal IgG [Santa Cruz Biotechnology Inc., Heidelberg, Saksa], 1:100 Mouse 

anti-Occludin 0,5mg/ml [ZYMED], 1:100 Rabbit anti-Claudin-2 0,25mg/ml 

[ZYMED]) ja vielä lopuksi sekundäärivasta-aine (1:1000 Alexa Fluor 568 goat anti-

mouse IgG / Alexa Fluor 568 goat anti-rabbit IgG [Invitrogen, Carlsbad, CA, USA]). 

Inkubaatioiden väleissä solut pestiin kaksi kertaa 1 x PBS:llä. Solut pedattiin 

(Vectashield Mounting medium for Fluorescence with DAPI, Vector Laboratories) ja 

päälle asetettiin peitinlasi (Mentzel-Gläser).  

 

Värjäyksen jälkeen solut analysoitiin mikroskooppisesti (BX60, Olympus). Näytteistä 

etsittiin silmämääräisesti muutoksia tiivisliitosmorfologiassa, lähinnä tiiviiden liitos-
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ten värjäytymisen intensiteetissä ja suoruudessa, mutta myös yleisesti solujen muo-

dossa ja järjestäytymisessä.  

 

4.7   Tilastollinen analyysi 
 

Tulokset on ilmoitettu kuvissa keskiarvoina ja lisäksi on annettu keskiarvon keski-

virhe (standard error of the mean, SEM). Liitteissä 1,2 ja 3 on taulukot tuloksista, si-

sältäen keskiarvon, keskiarvon keskivirheen, minimi- ja maksimiarvot sekä toistojen 

lukumäärät.  
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5 TULOKSET 
 

5.1 Apoptoosimittaus 
 
Apoptoottista solukuolemaa havainnoitiin FACS-menetelmällä sytometrisesti. Caco-2 

-solulinjalla huomattiin, että gliadiini lisää apoptoosia lähes kolminkertaisesti (Kuva 

5.1). Bakteerit Lactobacillus fermentum ja Bifidobacterium lactis (105 cfu/ml) mo-

lemmat näyttivät lisäävän apoptoosia verrattuna kontrollisoluihin, mutta bakteerien 

lisääminen yhtäaikaisesti gliadiinin kanssa näyttäisi vähentävän apoptoosia verrattuna 

vain gliadiinille altistettuihin soluihin. Vaihtelu kokeissa oli kuitenkin erittäin suurta. 

Tulosta on tarkasteltu lähemmin sivuilla 47 ja 51-52. Liitteessä 1 on ilmoitettu kes-

kiarvot, keskiarvon keskivirhe, minimi- ja maksimiarvot sekä toistojen lukumäärät. 
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Kuva 5.1. PT-gliadiinin ja bakteerikantojen Lactobacillus fermentum (105 cfu/ml) ja Bifidobacterium 
lactis (105 cfu/ml) vaikutus apoptoottisten solujen osuuteen Caco2-solulinjalla. Kuvassa keskiarvo ja 
SEM. 
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5.2 Epiteelikerroksen läpäisevyyden määritys 

 

5.2.1 Transepiteelisen resistanssin määritys 
 
Epiteelikerroksen läpäisevyyden muutoksia tutkittiin TER -mittausta käyttäen. Koe 

aloitettiin, kun TER saavutti yli 600 ohmia/cm2. TER mitattiin ennen solukasvatusliu-

oksen vaihtoa, heti vaihdon jälkeen ja tämän jälkeen tietyin aikapistein.  

 

Caco-2 -solulinjalla kaikissa näytteissä lähtötilanteen TER tippui huomattavasti heti 

solukasvatusliuoksen vaihdon jälkeen riippumatta siitä, oliko kasvatusliuos sama kuin 

ennenkin (kontrolli) vai oliko siihen lisätty gliadiinia tai bakteeria tai molempia (Ku-

vat 5.2. ja 5.3). Tämän jälkeen TER pysyi noin tunnin lähes samalla tasolla, mutta 

lähti tästä palautumaan kohti lähtötilannetta. Kontrollinäyte palautui vuorokauden 

kuluessa lähtötilanteen yläpuolelle, mutta gliadiininäyte puolestaan jäi selvästi alle 

lähtötilanteen. Gliadiinialtistetuissa näytteissä keskiarvo TER:sta jäi kaikissa 

aikapisteissä alle 800 ohmin/cm2, kun kontrollinäytteissä ilman gliadiinia TER nousi 

yli 1400 ohmiin/cm2. 

 

Kuvassa 5.2. nähdään TER -kokeen tulokset näytteissä, jotka on altistettu L. 

fermentum -bakteerille. Näytteiden, joiden kasvatusliuoksiin oli lisätty L. fermentum -

bakteeria eri pitoisuuksilla (105, 106 ja 107 cfu/ml), resistanssi palautui vuorokauden 

kuluessa lähtötilanteen tasalle, mutta ei aivan kontrollinäytteen tasalle. Suurimmalle 

bakteerikonsentraatiolle (107 cfu/ml) altistettu näyte pysytteli parhaiten kontrollinäyt-

teen tasalla koko kokeen ajan. Näytteissä, joihin oli lisätty gliadiinia ja bakteeria, TER 

jäi gliadiinikontrollin tasalle riippumatta bakteerikonsentraatiosta.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 41

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

ennen 0 min 60 min 3 h 5 h 24+/-1

R
es

is
ta

ns
si

 (o
hm

ia
 x

 c
m

2)

Kontrolli PT-Gliadiini L.fermentum 10exp5
L.fermentum 10exp5 + PT-G L.fermentum 10exp6 L.fermentum 10exp6 + PT-G
L.fermentum 10exp7 L.fermentum 10exp7 + PT-G  

Kuva 5.2. PT-gliadiinin ja L. fermentum -bakteerin vaikutus transepiteeliseen resistanssiin Caco2 -
solulinjalla. Kuvassa keskiarvot ja SEM. 
 
 

 

Kuvassa 5.3. nähdään TER -kokeen tulokset näytteissä, jotka on altistettu B.lactis -

bakteerille. B. lactis ilman gliadiinia ei estänyt resistanssin palautumista lähtötilantee-

seen, vaan TER nousi bakteerinäytteissä kaikilla pitoisuuksilla kontrollinäytteen ta-

solle tai jopa sen yläpuolelle. Bakteerin lisääminen gliadiinin kanssa solukasvatusliu-

okseen puolestaan näytti parantavan resistanssin palautumista määrästä riippuvaisesti. 

Pienin bakteerikonsentraatio (105 cfu/ml) ei auttanut TER-palautumista, mutta jo pi-

toisuudella 106 cfu/ml TER kohosi huomattavasti lähemmäs lähtötasoa. Korkein bak-

teeripitoisuus (107 cfu/ml) palautti resistanssin lähes kontrollinäytteen tasalle. Liit-

teessä 2 on ilmoitettu keskiarvot, keskiarvon keskivirhe, minimi- ja maksimiarvot 

sekä toistojen lukumäärät kaikista TER-mittauksista. 
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Kuva 5.3. PT-gliadiinin ja B. lactis -bakteerin vaikutus transepiteeliseen resistanssiin Caco2 -
solulinjalla. Kuvassa keskiarvot ja SEM. 

 

5.2.2 FITC dekstraani -virtaus 
 
FITC dekstraani -molekyylivirtaus ei lisääntynyt gliadiinin vaikutuksesta, kuten olisi 

ollut odotettavaa kirjallisuuden perusteella, vaikka virtaus saatiin aikaiseksi 

vetyperoksidilla. Näin ollen koesarjaa ei tehty tällä menetelmällä.  

 

5.3 Aktiini- ja tiivisliitosvärjäykset 
 

5.3.1 Aktiinivärjäykset 
 
Solunsisäinen aktiini värjättiin FITC -leimatulla falloidiinilla gliadiinin aiheuttaman 

solutukirangan ja solun yleisen morfologian muutosten ja bakteerien estovaikutusten 

havaitsemiseksi. Caco2 -solulinjalla huomattiin, että PT-gliadiinin vaikutuksesta so-

lulautan reunaan muodostui huomattavasti lisääntynyt määrä solukalvon ulokkeita, 

kalvoröyhelöitä (Kuva 5.4). Kalvoröyhelöiden prosentuaalinen osuus reunan koko-

naispituudesta on esitetty kuvassa 5.5.  
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Kuva 5.4. Gliadiini aktivoi kalvoröyhelöiden muodostumisen solulautan reunoille Caco2 -soluilla. (A) 
Kontrolli ilman PT-G; (B) Kontrolli + PT-G. L. fermentum (C) 105 cfu/ml; (D) 106 cfu/ml; (E) 107 
cfu/ml; (F) 105 cfu/ml + PT-G; (G) 106 cfu/ml + PT-G; (H) 107 cfu/ml + PT-G.  B. lactis (I) 105 cfu/ml; 
(J) 106 cfu/ml; (K) 107 cfu/ml; (L) 105 cfu/ml + PT-G; (M) 106 cfu/ml + PT-G; (N) 107 cfu/ml + PT-G.   
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Kuva 5.5. PT-gliadiinin ja bakteerikantojen Lactobacillus fermentum ja Bifidobacterium lactis vaikutus 
kalvoröyhelöiden osuuteen reunan kokonaispituudesta Caco2 -solulinjalla. Kuvassa keskiarvot ja SEM. 
 
 
 
 
Kontrollitasolla röyhelöiden osuus reunan pituudesta oli 11 %. Pienin pitoisuus (105 

cfu/ml) kumpaakaan bakteeria ei lisännyt röyhelöiden määrää. Suuremmat bakteeri-

määrät (106 ja 107 cfu/ml) ilman gliadiinialtistusta lisäsivät röyhelöiden osuutta kor-

keintaan 21 %:iin.  Kummankaan bakteerin lisäys konsentraatioilla 105 ja 106 cfu/ml 

ei näyttänyt estävän gliadiinin aiheuttamaa röyhelöiden muodostumista, mutta suu-

rimmalla bakteeripitoisuudella 107 cfu/ml näytti olevan röyhelöiden muodostumista 

estävä vaikutus. L. fermentum vähensi röyhelöiden osuutta solulautan reunalla 52 

%:sta 34 %:iin ja B. lactis 26 %:iin. Liitteessä 1 on ilmoitettu keskiarvot, keskiarvon 

keskivirhe, minimi- ja maksimiarvot sekä toistojen lukumäärät. 

 

5.3.2 Tiivisliitosvärjäykset 
 
Solujen välisistä liitoksista värjättiin E-kadheriini-, okludiini-, klaudiini 2- ja ZO1 -

proteiineja. E-kadheriini-, okludiini- ja klaudiini 2 -värjäyksissä ei ollut selvästi 

havaittavia eroja gliadiinin vaikutuksesta. Caco-2 -solulinjalla nähtiin kuitenkin selvä 

ero ZO1 -proteiinin ilmentymisessä tiiviissä liitoksissa (Kuva 5.6).  
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Kuva 5.6. Gliadiinin aiheuttamat muutokset ZO-1 -proteiinin ilmentymisessä tiiviissä liitoksissa Caco2 
-soluissa. (A) Kontrolli ilman PT-G; (B) Kontrolli + PT-G. L. fermentum (C) 105 cfu/ml; (D) 106 
cfu/ml; (E) 105 cfu/ml + PT-G; (F) 106 cfu/ml + PT-G. B. lactis (G) 105 cfu/ml; (H) 106 cfu/ml; (I) 105 
cfu/ml + PT-G; (J) 106 cfu/ml + PT-G.   
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Kontrollisoluilla tiiviit liitokset olivat kiharaisia (kuva 5.6 A). Gliadiinialtistus 

aiheutti tiiviiden liitosten suoristumista (Kuva 5.6 B), joka oli selvästi havaittavissa 

myös sokkokokeissa. Bakteereiden lisääminen pitoisuuksilla 105 ja 106 cfu/ml ilman 

gliadiinialtistusta ei hävittänyt kiharaisuutta (Kuvat 5.6 C, D, G, H). Bakteerit 

näyttivät hieman suojelevan kiharaisuutta gliadiinilta (Kuvat 5.6 E, F, I, J), vaikka 

eroa pelkästään gliadiinille altistettuun näytteeseen olikin silmämääräisesti hankala 

arvioida. 
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6 POHDINTA 
 
Tässä kappaleessa olen käsitellyt erikseen menetelmien pystytykseen ja testaukseen 

liittyviä seikkoja, sekä probioottikantojen L. fermentus ja B. lactis gliadiinin haitta-

vaikutusten estämiskykyyn liittyviä tuloksia.  

 

6.1  Menetelmien pystytys ja testaus 
 

Gliadiinin aiheuttamaa apoptoosia on mitattu useissa tutkimuksissa. Valtaosassa glia-

diinin väitetään aiheuttavan apoptoosia (Giovannini ym., 2000; Giovannini ym., 2003; 

Maiuri ym., 2005), mutta myös päinvastaisia tuloksia on esitetty (Sakly ym., 2006). 

Tässä tutkimuksessa gliadiini aiheutti apoptoosia Caco-2 -solulinjalla. Tulokset olivat 

kuitenkin hyvin vaihtelevia ja toistojen määrä jäi pieneksi (Liite 1). Sytometrin 

optimointi on itsessään erittäin tärkeä ja suhteellisen haastava tehtävä, sillä se tulee 

tehdä jokaiselle solulinjalle ja sovellukselle erikseen. Laite tunnistaa laskettavat 

partikkelit pelkästään annettujen numeroarvojen perusteella eikä pysty soveltamaan 

jaotteluaan yksittäistapauksissa millään tavalla. Solujen jaottelu eläviin ja kuolleisiin 

kaksoisvärjäyksen perusteella olisi mahdollista tehdä myös mikroskooppisesti. 

Sytometrin voittamaton etu kuitenkin on se, että sillä voidaan nopeasti laskea ihmi-

selle ylitsepääsemättömän suuria määriä soluja. On mahdollista, että tutkimuksessa 

sytometrin asetusten säätäminen jäi puutteelliseksi, jolloin tuloksiin on suhtauduttava 

varauksellisesti. On myös muistettava, että elävät solut ovat yksilöllisiä ja niiden omi-

naispiirteet vaihtelevat olosuhteiden hiemankin muuttuessa. Näin ollen toistoja on 

tehtävä tarpeeksi, jotta tuloksia voidaan pitää luotettavina. 

 

Gliadiinin on todettu lisäävän epiteelin läpäisevyyttä (mm. Ciccocioppo ym., 2006; 

Drago ym., 2006; Sander ym., 2005). Resistanssi heikentyi myös omassa 

tutkimuksessamme. Resistanssilukemien kulku toistui kokeissamme aina lähes 

samanlaisena: Elatusnesteen vaihdon yhteydessä resistanssi tippui selvästi riippumatta 

siitä, sisälsikö se gliadiinia vai oliko se normaali solukasvatusliuos. Tämän jälkeen 

resistanssi lähti palautumaan kohti lähtötilannetta eri tavoin riippuen siitä, oliko 

kasvatusliuoksessa gliadiinia, bakteeria tai ei kumpaakaan. Aiemmissa tutkimuksissa 

(mm. Ciccocioppo ym., 2006; Drago ym., 2006; Sander ym., 2005) eroa TER:ssa 
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kasvatusliuoksen vaihdon yhteydessä ei ilmoitettu, mutta resistanssi heikkeni 

gliadiinialtistuksen aloittamisen jälkeen ajan kuluessa. Tutkimuksessamme 

resistanssin heikentyminen elatusnesteen vaihdon yhteydessä toistui kokeissa 

kuitenkin aina samanlaisena, minkä jälkeen se lähti palautumaan kohti lähtöarvoa, 

joten tähän lähtökohtaan on mahdollista perustaa arvio ylimääräisen tekijän 

(bakteerin) vaikutuksesta tilanteeseen. 

 

Caco-2 -solut kiinnittyvät melko heikosti kasvatusalustan pohjaan normaalikasvatuk-

sessa ja irtoavat erittäin helposti kasvatusliuosta vaihdettaessa. Näin ollen on 

mahdollista, että solut irtoavat myös kalvokupin pohjasta solukasvatusliuosta 

vaihdettaessa, vaikka vaihdon suorittaisi erittäin varovasti ja välttäisi kaikkia 

mahdollisia ylimääräisiä pesuja. Solujen irtoaminen voisi olla selityksenä resistanssin 

äkilliseen heikentymiseen. Soluja koetettiin värjätä fluoresoivilla väriaineilla 

kalvokupin päällä koetilannetta matkivissa olosuhteissa (mm. heti 

solukasvatusliuoksen vaihdon jälkeen ja 24 h inkubaation jälkeen) ilmiön 

ymmärtämiseksi. Solut oli fluoresenssi-värjättävä, sillä käytössä ollut kalvoalusta 

estää solujen valomikroskooppisen tarkastelun. Solulautan reunaa, mistä solut 

saattaisivat irrota kasvatusliuoksen vaihdon yhteydessä, oli kuitenkin mahdotonta 

havainnoida tällä menetelmällä, sillä kalvon reunaan syntyy aina mekaanista vauriota 

sitä irrotettaessa kupista mikroskooppilasille siirtoa varten. Lisäksi 

värjäysprotokollaan kuuluvat kiinnitystä edeltävät vaiheet vaikuttivat todennäköisesti 

soluihin. Värjäyksen perusteella solut eivät irronneet ainakaan kauttaaltaan tai laajalta 

alueelta, mutta vähäisempää solujen irtoamista reunasta ei ollut mahdollista 

tarkastella. Värjäyksen perusteella solujen mekaanisesta vauriosta ei saatu näyttöä.  

 

Li ym. (2003) havaitsivat myös transepiteelisen resistanssin laskua elatusnesteen 

vaihtamisen yhteydessä, ja selvittivät syitä tähän ilmiöön. He kasvattivat Caco-2 -

soluja sekä luonnollisissa olosuhteissa ylläpitäen niitä kolme viikkoa konfluenssin 

saavuttamisen jälkeen ennen kokeen alkua, sekä nopeuttaen solujen erilaistumista 

natriumbutyraatin avulla. Nopeutetussa kasvatuksessa Caco-2 -solut saavuttivat 

konfluenssin kahdessa vuorokaudessa, jonka jälkeen TER-koe aloitettiin. 

Natriumbutyraatilla käsitellyillä soluilla tapahtui TER:n lasku elatusnesteen vaihdon 

yhteydessä, mutta kolme viikkoa ylläpidetyillä soluilla näin ei käynyt. Li ym. (2003) 

tutkivat solujen altistumista ilmalle kasvatusliuoksen vaihdon yhteydessä syynä 
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ilmiöön, ja huomasivat jopa <10 s altistuksen ilmalle johtavan resistanssin 

heikentymiseen alle 25 %:iin lähtötilanteesta, kuitenkin palautuen lähtötilanteeseen 4 

h jälkeen. Pidempi altistus (15 min) vaati pidemmän ajan TER:n palautumiseen (6 h). 

Kasvatusliuoksen vaihto asteittain (liuosta imettiin 0,5 ml pois ja uutta liuosta lisättiin 

saman verran siten, että solut eivät jääneet kuivaksi lainkaan, toistaen sama kahdeksan 

kertaa) ei aiheuttanut resistanssin laskua. Omassa kokeessamme aloitimme TER-

kokeen heti solujen saavutettua konfluenssin (7-14 päivää solujen jakamisesta), 

emmekä ylläpitäneet niitä kolmea viikkoa ennen kokeen aloittamista. Tämä on 

saattanut johtaa siihen, että solut eivät ole täysin ehtineet erilaistua, ja ne reagoivat 

ilma-altistuksen aiheuttamalle stressille kasvatusliuoksen vaihdon yhteydessä, kuten 

natriumbutyraatilla nopeutetusti erilaistetut solut Lin ym. (2003) tutkimuksessa. 

Toisaalta Lin ym. (2003) tutkimus ei poissulje mahdollisuutta solujen mekaanisista 

vaurioista tai irtoamisesta liuoksen vaihdon yhteydessä, sillä asteittainen elatusnesteen 

vaihto on myös hellävaraisempi solujen irtoamisen kannalta. Käyttämäämme TER-

menetelmää olisi siis mahdollista muuttaa siten, että soluja ylläpidettäisiin kolme 

viikkoa konfluenssin saavuttamisen jälkeen. Kuitenkin käyttämämme tapa osoitti, että 

gliadiinilla oli haitallisia vaikutuksia myös lyhyemmällä kasvatusajalla ilman kolmen 

viikon erilaistamista, joten tulokset oli mahdollista saavuttaa nopeammin. 

 

Toinen epiteelikerroksen läpäisevyyttä mittaava menetelmä perustuu fluoresenssi -

leimatun molekyylin (FITC -leimattu dekstraani) siirtymiseen epiteelikerroksen puo-

lelta toiselle. Sander ym. (2005) on todennut gliadiinin aiheuttavan dekstraanin li-

sääntynyttä kulkua epiteelikerroksen läpi. Teimme kokeen sekä 4 kDa:n että 70 kDa:n 

kokoisilla FITC-leimatuilla dekstraani -molekyyleillä, mutta gliadiini ei näyttänyt li-

säävän molekyylien siirtymistä kummallakaan käyttämistämme solulinjoista. Vety-

peroksidilla saimme lisääntyneen virtauksen kuitenkin aikaan. Dekstraani -molekyylit 

ovat suhteellisen suurikokoisia, joten dekstraanivirtaus -kokeen epäonnistuminen ei 

välttämättä sinänsä kumoa resistanssi -kokeen tuloksia. Menetelmät eivät ole 

vertailtavissa, sillä ionien kulkeminen tiiviiden liitosten läpi on huomattavasti 

kokonaisten molekyylien kulkeutumista helpompaa. Kenties dekstraanin 

kulkeutuminen vaatisi esimerkiksi aktiivista, epiteelisolun sisäkautta tapahtuvaa 

kuljetusta, mikä ei välttämättä gliadiinin vaikutuksesta lisäänny.  Lisäksi dekstraani-

virtaus koe tehtiin eri kasvatusalustalla kuin TER-koe käytännön syistä (TER-alustaa 

ei voi tarkastella valomikroskooppisesti), millä saattaa olla vaikutusta tulokseen. 
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Sander ym. (2005) viljelivät soluja kolme viikkoa alustalla ennen kokeen aloittamista, 

mitä tässä kokeessa ei tehty, jolla myös saattoi olla vaikutusta eroavaan tulokseen.  

 

Epiteelin läpäisevyyden lisääntyminen on oletettu johtuvan tiivisliitosproteiinien il-

mentymisen muutoksista (Ciccocioppo ym., 2006; Drago ym., 2006; Sander ym., 

2005). Värjäsimme useita solujen välisten liitosten proteiineja (E-kadheriini, 

okludiini, klaudiini-2, ZO-1) immunosytokemiallisin menetelmin, mutta selviä 

silmällä havaittavia muutoksia erotimme vain ZO-1 -proteiinin ilmentymisessä Caco-

2 -soluilla. ZO-1:n ilmentyminen muuttui gliadiinialtistuksen johdosta monin paikoin 

hyvin kiharaisesta lähes suoraksi. Gliadiinin vaikutus varmistettiin taas sokkotestillä, 

jolloin gliadiininäytteet erottuivat selvästi kontrollista.  

 

Barone jne. (2006) ovat todenneet gliadiinin aiheuttavan kalvoröyhelöiden muodos-

tumista Caco-2 -soluilla, jota voidaan havainnoida aktiinivärjäyksellä. Omissa tulok-

sissammekin gliadiini todella aiheutti kalvoröyhelöiden muodostumista solulauttojen 

reunoille Caco-2 -soluilla. Varmistimme tuloksen vielä tekemällä kokeen sokkona, 

jolloin gliadiinille altistetut näytteet erottuivat selvästi kontrollinäytteistä. Röyhelöi-

den muodostumisen syyksi Barone jne. (2006) arvelevat gliadiinipeptidien epider-

maalisen kasvutekijän (EGF) kaltaisia vaikutuksia.  

 

Kokeissa siis havaittiin apoptoosin lisääntymistä, resistanssin heikentymistä, 

solukalvomorfologian muutoksia ja tiivisliitosproteiinin ilmentymisen muutoksia. 

Olisi kiinnostavaa tietää perimmäiset syyt näiden ilmiöiden takana, mutta niiden 

tutkiminen ei kuulunut tämän tutkimuksen piiriin, vaan syyt ilmiöihin ovat täysin ar-

vailujen varassa. Mikäli gliadiini aiheuttaa apoptoosia, sillä saattaisi olla vaikutusta 

muihinkin havaitsemiimme ilmiöihin. Lisääntynyt apoptoosi voisi selittää resistanssin 

heikentymistä, koska apoptoosin tuloksena solukerrokseen syntyisi kuolleiden, 

irronneiden solujen tilalle aukkoja. Apoptoosi voisi olla myös ZO-1 -liitosten 

suoristumisen syy. Mikäli soluja kuolee konfluentin solukerroksen väleistä, solut 

saavat enemmän tilaa. Vallatessaan alaa solut saattaisivat levittäytyä tyhjentyneille 

alueille, joka johtaisi solun pinta-alan suurentumiseen ja ZO-1 -nauhan 

suoristumiseen. Toisaalta gliadiini voisi aiheuttaa soluissa myös jonkinlaisen 

hypotonisen tilan, mikä aiheuttaisi solun pullistumista ja ZO-1 -rajan suoristumista. 

Solut saattavat pyrkiä pois gliadiinin vaikutuksen alta, josta osoituksena olisivat 
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kalvoröyhelöt solujen reunoilla. Tällöin röyhelöt toimisivat solujen liikkumiseliminä. 

Gliadiinin tiedetään aiheuttavan lisääntynyttä mitoosia suolen limakalvolla. Mikäli 

näin olisi myös soluviljelyolosuhteissa, voitaisiin ajatella solujen irtoamisen 

jakautumista varten olevan syynä heikentyneeseen resistanssiin ja myös ZO-

juosteiden suoristumiseen pohjaan kiinni jääneiden solujen saadessa lisätilaa.  

 

Keliakiapotilaan suoli palautuu normaaliksi gluteenittoman dieetin aloittamisen jäl-

keen. Olisi mielenkiintoista tietää, tapahtuuko samanlaista palautumista solutasolla eri 

mekanismeissa. Tätä voitaisiin tutkia kokein, joissa gliadiinialtistuksen jälkeen so-

luille vaihdettaisiin normaali kasvatusliemi.  

 

6.2  Probioottien L. fermentum ja B. lactis kyky estää gliadiinin haitta-
vaikutuksia 

 

Apoptoosikokeissa Caco-2 -solulinjalla tehdyt kokeet viittasivat siihen, että molem-

mat tutkittavat probiootit L. fermentum ja B. lactis olisivat lisänneet apoptoosia ilman 

gliadiinialtistusta. Sen sijaan yhdessä gliadiinialtistuksen kanssa annettuna L. 

fermentum ei olisi suojannut apoptoosilta, mutta B. lactis -bakteerilla olisi ollut suo-

jaavia vaikutuksia. Kokeissa kuitenkin vaihtelu oli erittäin suurta, joten tuloksia ei 

voida pitää luotettavina.  Lisäksi virtaussytometrin todettiin laskevan myös baktee-

risoluja, mitä ei pystytty sytometrin säädöillä estämään. Solujen huolellinen 

huuhtominen kuoppalevyllä ennen epiteelisolujen irrotusta ei poistanut bakteereita 

kokonaan. Laitteen laskemat solut voidaan rajoittaa halutulle kokoalueelle, mutta 

bakteerit ilmeisesti aggregoituvat siten, että bakteeriryppään koko on lähellä 

yksittäisen epiteelisolun kokoa, jolloin laite laskee myös bakteeriryppäät. 

Käyttämämme probiootit ovat anaerobeja, joten ainakin osa niistä oli varmasti 

kuolleita laskemishetkellä. Sytometri todennäköisesti luokitteli kuolleita bakteereita 

sisältävät bakteeriryppäät kuolleiksi epiteelisoluiksi, jolloin tulokset vääristyivät. Näin 

ollen käyttämämme fluoresenssiin perustuva solujen jaottelu ja laskeminen 

virtaussytometrisesti ei sovellu bakteerien suojaavien vaikutusten tutkimiseen ilman 

menetelmän hiomista. Värjäyksessä voitaisiin esimerkiksi lisätä kolmas, vain 

bakteereja tunnistava väriaine, jolla bakteerit saataisiin poissuljettua tuloksista 



 

 52

kokonaan. Koetta ei toistettu suuremmilla bakteerimäärillä (106 cfu/ml ja 107 cfu/ml), 

koska huomattiin menetelmän olevan puutteellinen tarkoitukseensa. 

 

Epiteelikerroksen läpäisevyyskokeissa Caco-2 -soluilla tekemiemme kokeiden perus-

teella probioottikanta L. fermentum ei pystynyt estämään resistanssin heikkenemistä. 

Pelkkä bakteeri ilman gliadiinialtistusta heikensi resistanssin palautumista hieman jo 

itsessään, eikä resistanssin palautuminen vahvistunut gliadiinialtistetuilla soluilla 

bakteerilisäyksen myötä. Sen sijaan B. lactis -bakteerilla ilmeni resistanssin heikke-

nemistä suojelevia piirteitä. B. lactis itsessään ei aiheuttanut resistanssin palautumisen 

heikkenemistä, vaan se päinvastoin näytti jopa voimistavan sitä verrattuna kontrol-

lisoluihin. Myös gliadiinialtistettujen solujen resistanssi palautui paremmin bakteerin 

lisäyksen ansiosta määrästä riippuvaisesti. Pienimmällä konsentraatiolla (105 cfu/ml) 

suojelevia vaikutuksia ei ollut, mutta määrää lisätessä (106 cfu/ml) resistanssi kohosi 

jonkin verran paremmin ja suurimmalla bakteerikonsentraatiolla (107 cfu/ml) vah-

vistuminen oli voimakkainta. Bakteereita myös gram -värjättiin resistanssikokeen olo-

suhteissa poissulkeaksemme mahdollisuuden, että bakteerit muodostaisivat ionien 

kulkua estävän tiiviin lautan solukerroksen päälle. Värjäyksessä bakteerit muodostivat 

pieniä kasaumia, mutta eivät kuitenkaan peittäneet koko epiteelikerrosta. Näin ollen 

voimme todeta, että B. lactis estää gliadiinin aiheuttamaa resistanssin heikkenemistä 

vaikuttaen itse epiteelisoluihin, eikä pelkästään muodostamalla rakenteellista estettä 

ionien kululle. Se miten bakteerit tämän tekevät on epäselvää ja selvittäminen vaatisi 

jatkotutkimuksia.  

 

Molemmat bakteerit näyttivät suojelevan soluja kalvoröyhelöiden muodostumiselta 

aktiinia värjättäessä. Vaikutus kuitenkin näkyi vasta konsentraatiolla 107 cfu/ml, jolla 

L. fermentum vähensi röyhelöiden muodostumista 34 % ja B. lactis 50 % verrattuna 

vain gliadiinille altistettuihin soluihin. Tämä hyvin selvä ero vahvistaa entisestään re-

sistanssimittauksissa saatuja tuloksia, joiden mukaan B. lactis suojelee gliadiinin 

haittavaikutuksilta. Kuitenkin myös L. fermentumilla siis näyttäisi olevan jonkinlaisia 

suojelevia vaikutuksia, vaikka se ei resistanssin heikentymistä pystynytkään estä-

mään. 

 

Bakteerien vaikutusta tiivisliitosproteiinin ZO-1 ilmentymiseen oli hankalaa arvioida 

objektiivisesti. Gliadiini aiheutti tiiviiden liitosten suorenemista ZO-1 -proteiinin 
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osalta. Kiharaisuuden määrittämiseen ei kuitenkaan löytynyt sopivaa numeerista, 

luotettavaa mittaria. Kiharaisten paikkojen pituutta esimerkiksi olisi ollut hyvin vai-

keaa mitata. Silmämääräisen arvioinnin mukaan bakteerit eivät näyttäneet vaikuttavan 

itsessään ZO-1 -proteiinin ilmenemiseen, mutta gliadiinin kanssa ne näyttivät hieman 

suojaavan tiiviiden liitosten suoristumiselta. Bakteerikantojen tai bakteerimäärien vai-

kutusten eroja oli kuitenkin mahdoton vertailla. Näin ollen tiivisliitosproteiinien vär-

jäys ja erojen mikroskooppinen havainnointi ei soveltunut bakteerien suojavaikutusten 

arviointiin halutulla tavalla, vaan sillä voitiin ainoastaan vahvistaa muilla menetelmil-

lä saatuja tuloksia. 

 

Bakteerikonsentraatioina käytettiin 105 cfu/ml, 106 cfu/ml ja 107 cfu/ml. Konsentraa-

tiota 105 cfu/ml käytettiin aluksi, mutta koska tämä konsentraatio ei näyttänyt vaikut-

tavan suuntaan tai toiseen, bakteerimäärää lähdettiin nostamaan. Konsentraatio 107 

cfu/ml näyttäisi tekemiemme kokeiden valossa tehokkaimmalta soluviljelyolosuh-

teissa. Myös konsentraatiota 108 cfu/ml kokeiltiin, mutta sen huomattiin muuttavan 

kasvatusliuoksen väriä ja pH:ta reilusti. Mikäli kasvatusliuoksen olosuhteet muuttuvat 

liiaksi, on mahdotonta sanoa johtuvatko muutokset bakteereista vai jostakin muusta 

tekijästä. Käyttämillämme bakteerikonsentraatioilla (105 cfu/ml, 106 cfu/ml ja 107 

cfu/ml) kasvatusliuoksen väri ja pH pysyivät muuttumattomina.  

 

Tutkimuksessa tehokkaimmaksi konsentraatioksi havaittu 107 cfu/ml on korkea pitoi-

suus ajateltuna suoraan suolen tilavuuteen. Tällaisella konsentraatiolla muun muassa 

normaalille suolen toiminnalle tärkeässä normaalifloorassa saattaisi tapahtua muutok-

sia. Käyttämämme konsentraatioita ei kuitenkaan voida suoraan olettaa sopiviksi in 

vivo -olosuhteissa.  Mikäli bakteereita käytettäisiin lääkehoitona aterian yhteydessä, 

tulisi sopiva bakteerimäärä määrittää erikseen huolellisissa in vivo -kokeissa. In vitro -

kokeet ovat aina suuntaa antavia, eikä niiden perusteella voida tehdä lopullisia johto-

päätöksiä. Ilmiöt on tutkittava aina erikseen myös in vivo -tasolla. 

 

Bakteerien vaikutusmekanismeista epiteelisolujen suojelemisessa on vaikea sanoa 

näiden tutkimusten perusteella paljoakaan. Ehkä on mahdollista, että bakteerit tuotta-

vat gliadiinia pilkkovia entsyymejä estäen sen toksisia vaikutuksia. B. lactis suojeli 

gliadiinilta kaikissa kokeissa, joissa gliadiinin vaikutukset näkyivät. Kun bakteereita 

oli tarpeeksi suuri joukko, gliadiinin haittavaikutukset estyivät. L. fermentum sen si-
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jaan suojeli gliadiinin haittavaikutuksilta aktiiniröyhelöiden muodostumisen suhteen, 

joskaan ei yhtä tehokkaasti kuin B. lactis. Se ei kuitenkaan suojellut resistanssin heik-

kenemistä vastaan. Tämä havainto asettaa teorian bakteerien kyvystä pilkkoa gliadii-

nia kyseenalaiseksi ainakin L. fermentumin osalta, sillä sen mukaan suojelukyky sa-

malla bakteerikonsentraatiolla pitäisi olla kaikilla menetelmillä samanlainen. On myös 

mahdollista, että eri probiootit pilkkovat peptidin eri kohdista ja eri mittaisiksi, jolloin 

syntyneiden peptidipätkien vaikutusmekanismit ovat erilaiset. Toisaalta bakteerit 

saattavat muodostaa jonkinlaisia mekaanisia esteitä gliadiinin toiminnalle. Gliadiinin 

vaikutusmekanismit tutkimiimme ilmiöihin eivät ole täysin selvillä, joten bakteerien 

vaikutustakaan ei pystytä sen perusteella arvioimaan.  

 

Probioottibakteereiden tehoa gliadiinin pilkkomisessa on tutkittu ennenkin (Gobbetti 

ym., 2007). Probiooteilla hydrolysoituja ja hydrolysoimattomia proteiiniepitooppeja 

testattiin Gobbettin ym. (2007) tutkimusryhmän tekemissä töissä in vivo -olosuhteissa, 

kudosviljelymallissa ja T-solustimulaatiossa. Myös agglutinaatiotestejä tehtiin. Lisäk-

si hydrolysaatiota tutkittiin kemiallisin analyysein. Agglutinaation huomattiin vähene-

vän hydrolyysin vaikutuksesta K 562 –soluilla. In vivo -testeissä keliakiapotilaiden 

suolen limakalvon läpäisevyys ei heikentynyt probiooteilla hydrolysoiduilla pep-

tideillä. Probiooteilla hydrolysoitu gliadiini aiheutti myös vähemmän muutoksia ak-

tiinin järjestäytymisessä IEC-6 -soluilla. Ex vivo -kokeissa havaittiin vähentynyttä 

CD3+ intraepiteelisten lymfosyyttien kertymistä. Sopiva probioottibakteeriyhdistelmä 

näytti hydrolysoivan gliadiinipeptideitä hyvin ja vaikutukset näkyivät kemiallisten 

analyysien lisäksi biologisissa systeemeissä. Tutkimuksissa ei käytetty samoja mene-

telmiä tai solulinjoja kuin omassa tutkimuksessamme, mutta tulokset olivat kuitenkin 

samansuuntaisia omiemme kanssa. Oleellinen ero tutkimuksissamme oli se, että 

Gobbetti ym. (2007) käyttivät useasta eri probioottikannasta valmistettua probioot-

tiseosta, jolloin he pääsivät parhaisiin tuloksiin hydrolyysitehossa. Omissa tutki-

muksissamme oli käytössä vain yksi kanta kerrallaan. 

 

Joka tapauksessa selvää on, että molemmilla käytössämme olleilla probiooteilla on 

jonkinlaisia suojelevia piirteitä gliadiinin haittavaikutuksia vastaan ja erityisesti B. 

lactis osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi ja jatkotutkimuksiin soveltuvaksi 

kohteeksi keliakia -tutkimuksessa. Kudosviljelymallin käyttäminen testaamisessa ei 

tule tässä tapauksessa kysymykseen, sillä kudosviljely ei onnistu antibiootittomissa 
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olosuhteissa. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin välttämätöntä toimia ilman 

antibiootteja, sillä mukana on bakteerisoluja. Koska kudosviljelypala ei ikinä ole 

täysin steriili, antibiootittomassa viljelmässä kasvaisi lukuisia muitakin bakteereja 

probioottien lisäksi. Tällöin ei olisi mahdollista sulkea pois muiden bakteerien ja 

kontaminaatioiden aiheuttamia vaikutuksia.  

 

Probioottien tiedetään olevan ihmiselle vaarattomia, pikemminkin niillä on todettu 

olevan edullisia vaikutuksia ihmiselle. Näin ollen kliinisiin kokeisiin siirtyminen voisi 

olla mahdollista suhteellisen helposti. Tätä ennen olisi kuitenkin vielä tutkittava tar-

kemmin probioottien vaikutusmekanismeja. Olisi myös mietittävä asiaa valmiin tuot-

teen kehityksen kannalta: tulisiko bakteereita hyödyntää ruoan prosessointivaiheessa 

tai lääkehoitona aterioinnin yhteydessä. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia probioottikantojen L. fermentum ja B. lactis suoje-

levia vaikutuksia keliakiassa toksista vehnän gliadiinia vastaan. Tavoitteena oli myös 

pystyttää ja testata tutkimustyöhön soveltuvia menetelmiä.  

 

Kaikki testatut menetelmät ja solulinjat eivät osoittautuneet soveltuviksi bakteerien 

suojavaikutusten tutkimiseen. Apoptoosin mittaaminen ei soveltunut tarkoitukseen, 

sillä virtaussytometri laski myös bakteerisoluja vääristäen tulosta. Menetelmää tulisi 

kehittää esimerkiksi lisäämällä värjäysvaiheessa vain bakteerisolut tunnistava väri-

aine, jolloin bakteerisolut voitaisiin erottaa muusta solupopulaatiosta solujen laskemi-

sen yhteydessä. FITC-leimatun dekstraanin virtausta epiteelin läpi ei saatu aikaan 

gliadiinin vaikutuksesta. On mahdollista, että menetelmä saataisiin toimivaksi, mikäli 

optimointia edelleen jatkettaisiin. Soluliitosproteiinien E-kadheriini, okludiini ja 

klaudiini 2 ilmentymisen muutoksia ei myöskään havaittu. Sen sijaan tiivisliitosprote-

iini ZO-1:n ilmentymisessä nähtiin selviä muutoksia gliadiinin vaikutuksesta, mutta 

bakteerien suojelevia vaikutuksia oli hankala arvioida ilman objektiivista mittaria. 

Menetelmällä saatujen tulosten bakteerien positiivisesta suojavaikutuksesta voidaan 

ajatella vahvistavan toimivilla menetelmillä saatuja samansuuntaisia tuloksia. 

 

Solutukirangan aktiinin värjääminen ja epiteelin ylittävän resistanssin mittaaminen 

soveltuivat tutkimustyöhön erittäin hyvin. Näillä menetelmillä saimme selville, että 

molemmilla probiooteilla on suojelevia vaikutuksia gliadiinin haittavaikutuksia vas-

taan, mutta erityisesti B. lactis pystyy estämään haittavaikutuksia, parhaiten 

konsentraatiolla 107 cfu/ml.  Tulokset ovat erittäin lupaavia ja mielenkiintoisia, ja 

kannustavat jatkotutkimuksiin. Muitakin probioottikantoja voitaisiin testata 

soluviljelymenetelmillä ja kliinisillä kokeilla. Probioottien tiedetään olevan 

vaarattomia ihmiselle, joten eettisiä lupia kliinisille kokeille olisi mahdollista saada 

suhteellisen nopeastikin. Tutkimustulokset antavat viitettä probioottien myönteisestä 

vaikutuksesta keliakiaoireissakin, joten niitä voitaisiin mahdollisesti käyttää jopa 

keliakian lääkehoidon tai uusien elintarvikkeiden kehityksessä.  
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LIITTEET 
 
Liite 1. PT-gliadiinin ja bakteerikantojen Lactobacillus fermentum ja Bifidobacterium lactis vaikutus 
apoptoottisten solujen osuuteen Caco2-solulinjalla. Keskiarvot, keskiarvon keskihajonnat (standard 
error of the mean, SEM), minimi- ja maksimiarvot, sekä toistojen lukumäärät.  
Apoptoottisten solujen osuus (%)   
Kontrolli  Keskiarvo 6,6   
  SEM 3,8   
  Min 3,3   
  Max 12,6   
  n 3   
PT-G  Keskiarvo 18,2   
  SEM 10,5   
  Min 13,9   
  Max 22,1   
  n 3   
    L.fermentum B.lactis 
10exp5  Keskiarvo 22,3 24,4
  SEM 12,9 14,1
  Min 18,9 15,2
  Max 24,8 37,8
  n 3 3
10exp5+PT-
G Keskiarvo 17,2 9,0
  SEM 9,9 5,2
  Min 15,1 2,0
  Max 18,6 22,3
  n 3 3
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Liite 2. PT-gliadiinin ja bakteerikantojen vaikutus transepiteeliseen resistanssiin Caco2-solulinjalla. 
Keskiarvot, keskiarvon keskihajonnat (standard error of the mean, SEM), minimi- ja maksimiarvot, 
sekä toistojen lukumäärät. 
 Transepiteelinen resistanssi (ohmia/cm2)               
  Ennen   0 min   60 min   3 h   5 h   24 h   
  L.ferm B.lactis L.ferm B.lactis L.ferm B.lactis L.ferm B.lactis L.ferm B.lactis L.ferm B.lactis

Kontrolli                    
Keskiarvo 1381,0 1312,7 324,1 344,6 324,3 349,5 717,8 721,0 976,1 945,5 1664,4 1424,2
SEM 75,1 150,5 23,8 48,2 26,8 56,2 58,2 79,0 47,0 82,0 137,2 100,2
Min 990,0 970,0 221,0 221,0 199,0 199,0 404,0 449,0 670,0 538,0 802,0 802,0
Max 1824,0 1776,0 491,0 552,0 461,0 590,0 976,0 1084,0 1118,0 1224,0 2598,0 1956,0
n 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 10
PT-G                         
Keskiarvo 1296,8 1273,2 386,5 371,4 343,1 346,9 501,4 558,0 598,6 647,7 479,7 645,4
SEM 84,0 99,4 56,4 57,7 48,1 37,2 58,3 63,1 57,5 45,7 80,1 100,1
Min 797,0 554,0 184,0 184,0 176,0 176,0 246,0 252,0 267,0 348,0 139,0 139,0
Max 1776,0 1680,0 876,0 879,0 610,0 610,0 842,0 1094,0 890,0 900,0 1068,0 1068,0
n 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10
10exp5                   
Keskiarvo 1083,0 1517,0 342,7 397,5 309,8 421,5 552,2 845,8 824,6 1155,5 1298,6 1380,0
SEM 110,0 118,8 70,7 99,6 61,7 112,2 60,7 126,7 103,4 99,4 128,7 208,1
Min 720,0 1164,0 213,0 209,0 191,0 211,0 339,0 428,0 574,0 732,0 902,0 678,0
Max 1416,0 1866,0 585,0 812,0 553,0 905,0 691,0 1186,0 1188,0 1440,0 1662,0 1842,0
n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
10exp5+PT-G                         
Keskiarvo 1494,0 1360,8 311,1 385,8 281,6 341,8 512,1 528,2 642,2 660,4 506,3 652,2
SEM 119,2 135,9 69,8 91,2 55,1 87,9 99,5 76,8 118,4 77,2 98,2 141,5
Min 1140,0 888,0 184,0 210,0 150,0 182,0 186,0 324,0 200,0 485,0 223,0 282,0
Max 1818,0 1608,0 583,0 654,0 506,0 608,0 792,0 714,0 900,0 923,0 768,0 1032,0
n 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5
10exp6                   
Keskiarvo 1064,0 1115,5 385,3 432,3 364,7 458,7 603,6 778,0 722,8 942,1 1429,2 1537,5
SEM 170,7 168,2 28,1 62,0 35,2 57,1 76,7 90,7 85,1 109,8 204,6 158,1
Min 602,0 683,0 291,0 295,0 242,0 305,0 366,0 584,0 508,0 623,0 913,0 1110,0
Max 1806,0 1764,0 466,0 661,0 448,0 654,0 843,0 1113,0 993,0 1338,0 2376,0 1800,0
n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
10exp6+PT-G                         
Keskiarvo 1236,7 1136,5 338,8 429,2 325,7 455,9 485,5 633,0 562,9 719,5 495,0 947,4
SEM 99,1 145,7 25,8 34,5 24,2 38,0 49,7 59,7 50,3 68,9 104,9 129,7
Min 981,0 723,0 252,0 364,0 220,0 363,0 287,0 491,0 362,0 514,0 174,0 568,0
Max 1686,0 1686,0 433,0 592,0 403,0 584,0 592,0 828,0 699,0 952,0 784,0 1134,0
n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
10exp7                   
Keskiarvo 1255,8 1312,8 383,6 474,6 397,4 534,0 785,3 970,0 1077,1 1149,7 1579,6 1746,0
SEM 121,8 95,0 30,4 69,9 25,1 71,3 39,9 92,2 101,2 89,4 279,1 84,9
Min 822,0 1053,0 294,0 317,0 314,0 312,0 683,0 697,0 716,0 966,0 856,0 1590,0
Max 1662,0 1626,0 471,0 789,0 473,0 797,0 892,0 1242,0 1380,0 1464,0 2520,0 1944,0
n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
10exp7+PT-G                         
Keskiarvo 1326,9 1369,1 348,2 438,5 343,4 504,7 596,4 819,6 717,4 976,6 478,0 1315,8
SEM 82,4 81,8 42,2 68,8 21,3 69,2 63,4 61,5 82,6 61,2 111,9 75,1
Min 1146,0 1151,0 282,0 262,0 256,0 308,0 327,0 615,0 370,0 817,0 127,0 1187,0
Max 1704,0 1608,0 554,0 677,0 386,0 776,0 745,0 982,0 923,0 1193,0 720,0 1482,0
n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
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Liite 3. PT-gliadiinin ja bakteerikantojen vaikutus kalvoröyhelöiden osuuteen Caco2-solulinjalla. 
Keskiarvot, keskiarvon keskihajonnat (standard error of the mean, SEM), minimi- ja maksimiarvot, 
sekä toistojen lukumäärät.  
Kalvoröyhelöiden osuus reunan kokonaispituudesta (%) 
Kontrolli Keskiarvo 11,3   
  SEM 1,4   
  Min 0,0   
  Max 39,9   
  n 60   
PT-G Keskiarvo 51,6   
  SEM 2,6   
  Min 10,1   
  Max 96,9   
  n 60   
    L.fermentum B.lactis 
10exp5 Keskiarvo 8,0 9,6
  SEM 2,1 1,8
  Min 0,0 0,0
  Max 49,3 31,9
  n 30 27
10exp5+PT-G Keskiarvo 52,3 58,1
  SEM 3,8 3,5
  Min 10,2 10,5
  Max 93,5 99,0
  n 30 27
10exp6 Keskiarvo 18,7 21,4
  SEM 3,3 3,1
  Min 0,0 0,0
  Max 64,1 58,6
  n 30 30
10exp6+PT-G Keskiarvo 61,9 49,7
  SEM 4,0 4,4
  Min 20,8 0,0
  Max 95,6 100,0
  n 30 30
10exp7 Keskiarvo 15,8 16,9
  SEM 2,6 3,0
  Min 0,0 0,0
  Max 51,6 76,9
  n 30 30
10exp7+PT-G Keskiarvo 34,1 25,7
  SEM 3,3 3,0
  Min 8,1 0,0
  Max 79,5 76,7
  n 30 30
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