
Maito, joka osaa  
puolustautua bakteereja  

vastaan
Katsokaamme nyt käsittelemättömän tilamaidon ihmeellistä olemusta:  

sen kykyä tappaa bakteereja maidossa. Maidossa on kaikkea, mitä bakteerit 

tarvitsevat ja ne lisääntyvät välittömästi. Mutta maito ei ole avuton 

sivustakatsoja, kaukana siitä, se osaa puolustautua.

Muutamia vuosia sitten minua pyy-

dettiin luomumeijeriin tutkimaan 

maitoa heidän kahdelta tuottajal-

taan, jotka olivat alkaneet tuottaa 

heinämaitoa. Nämä maitotilat oli-

vat normaalin talvirehun - säilöre-

hun ja valkuaistiivisteiden seoksen 

- sijaan ruokkineet lehmiään kuiva-

heinällä ja vähäisellä määrällä omia 

viljoja. Säilörehu valmistetaan tyy-

pillisesti nurmesta tai viljasta, joka 

on silputtu ja kääritty ilmatiiviis-

ti muovikalvojen sisään paaleiksi, 

joissa se sitten fermentoituu mai-

tohappobakteerien avulla. Kaik-

ki voivat kesällä maaseudulla ajaes-

saan nähdä pyörö- tai kuutiopaale-

ja siellä täällä.

Hyvä tapa aloittaa tällainen tut-

kimusprojekti on keskustella jon-

kun maitoasioihin perehtyneen 

ammattilaisen kanssa. Niinpä ta-

pasin tutkija Ton Baarsin Kasselin 

yliopistosta Saksassa. Hän oli vast-

ikään tutkinut maitonäytteitä eri-

laisia rehustusstrategioita toteutta-

vilta saksalaisilta maatiloilta valta-

vista tavanomaisista tiloista, joiden 

lehmät tuottivat 12 000 maitokiloa 

vuodessa perustuen säilö- ja val-

kuaisrehuruokintaan, aina pieniin 

luomu- ja biodynaamisiin tiloihin, 

joiden lehmät tuottivat 6000 ki-

loa rehunaan kuivaheinää ja koto-

peräistä viljaa.

Vaihto säilörehu/valkuaisruo-

kinnasta kuivaheinä/viljaruokin-

taan näkyy maidon maussa ja laa-

dussa ja myös rasvahappojen, mai-

torasvan rakennusaineiden, ra-

vintoarvossa. Jos palaisimme sata 

vuotta taaksepäin, kaikki sen ai-

kaiset karjankasvattajat olivat sitä 

mieltä, että heinämaito on mauk-

kainta ja terveellisintä maitoa. Sit-

ten teollinen karjankasvatus voitti 

hyvin paljon työmäärää vaatineen 

vanhan maitotuotannon ja se kato-

si nopeasti. Näin säilö- ja valkuais-

rehuruokinta laajeni kaikkialle.
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Baars jakoi anteliaasti heinämaidosta saa-

dut kokemuksensa ja kokeensa. Sen kaltais-

ta maitoa yhä tuotetaan vuoristoisessa Ete-

lä-Saksassa. Osa mäkisistä niityistä ei sovel-

lu viljan kasvattamiseen, mutta niiltä voi hy-

vin kerätä heinää ja siksi vanha, perinteinen 

heinäruokinta jatkuu siellä edelleen. Erityises-

ti huomioni heräsi, kertoo Jens-Otto Ander-

sen, kun Baars osoitti heinämaidon yllättävän 

kyvyn, sen kyvyn tappaa bakteereja. Kun mai-

to virtaa utareen vetimestä, on se täysin bak-

teeritonta, muttei taitavinkaan maidontuotta-

ja voi estää harmittomien maitohappobaktee-

rien saapumista maitoon. Niitä on kaikkialla 

lypsykarjan navetassa ja kun maito on lämmi-

tä, ne lisääntyvät todella nopeasti.

Jos haluat nähdä nämä bakteerit toimin-

nassa, niin kaada vähän tuoretta tilamaitoa 

kulhoon yhdessä kuumentamattoman hapate-

tun maidon kanssa. Yön aikana maitohappo-

bakteerit fermentoivat maidon, joten seuraa-

vana aamuna sinulla on kulhollinen hapatet-

tua maitoa, jonka päällä on kerros herkullista 

hapankermaa. Maitohappo on bakteerien ai-

heuttaman hapatusprosessin jätettä aivan kuin 

alkoholi on jäte siinä prosessissa, jossa sienet 

fermentoivat viinirypäleiden mehun viiniksi. 

Samalla maitohappobakteerit olivat laskeneet 

maidon happamuutta – pH:ta– neutraalista 

7:sta noin 4:ään hapatetussa maidossa.

Happanemisprosessi tapahtuu eri nopeuk-

silla: mitä enemmän maidossa on maitohap-

pobakteereja, sitä nopeampaa, ja mitä kor-

keampi lämpötila, sitä nopeampaa on happa-

neminen. Mutta Baars havaitsi, että nopeus-

eroa saattoi esiintyä, vaikka bakteerien määrä 

oli sama kahdessa eri tilalta tuodussa mai-

toerässä. Jokin maidossa saattoi hidastaa bak-

teerien aiheuttamaa hapantumista.

Tutkiakseen tätä ilmiötä tarkemmin, Baars 

suunnitteli yksinkertaisen tutkimusmenetel-

män: kuumentamaton tilamaito kaadettiin 

välittömästi lypsyn jälkeen steriileihin muovi-

kuppeihin, jotka pantiin lämpökaappiin 20 °C 

asteeseen. Tämän jälkeen maidon pH mitat-

tiin määräajoin seuraavien 96 tunnin aikana. 

Näin hapantumisprosessin nopeutta voitiin 

seurata. Baarsin tutkimuksien mukaan heinäl-

lä ruokittujen lehmien maidon hapantumi-

nen kesti huomattavasti kauemmin kuin nii-

den lehmien maidossa, jotka oli ruokittu säi-

lörehulla ja tiivisteillä. 

Palattuani Tanskaan, kertoo Jens-Otto, tein 

samanlaiset hapatustestit tanskalaisen meijerin 

maitoerille ja totesin myös eri nopeuksia ha-

pantumisessa, vaikka maidot olivat muuten 

suhteellisen samanlaisia. Otin testiin maitoerät 

kahdelta valikoidulta heinällä ruokkivalta maa-

tilalta ja vastaavasti maitoa kahdelta ”normaa-

lilta” säilörehuja ja tiivisteitä käyttävältä luo-

mutilalta. Kaikki neljä maitoerää sisälsivät ver-

rattain vähäisen määrän bakteereita.

Sydneyn yliopiston tutkijat Australiassa tekivät 

löydön, joka voi hyvin tuoda toivoa löytää paran-

nuskeinoja yhä enenemässä määrin lisääntyvien, 

monille antibiooteille jo vastustuskykyisten bak-

teerijoukkojen aiheuttamille sairauksille. Tasma-

nian pussiahman eli pussipirun emomaito sisäl-

tää AMP:ta (antimikrobisia peptidejä). Pussipi-

run jälkeläiset syntyvät melko kehittymättöminä 

eikä niille ole vielä silloin kehittynyt omaa im-

muniteettia. Ne kuitenkin syntyvät pusseihin, jot-

ka ovat hyvin patogeenisia. Niinpä emo tarjoaa 

suojattomille poikasille immuunisysteemin mai-

don kautta, kunnes ne ovat riittävän vanhoja 

pärjäämään itse.

Tapolan lehmät 

laitumella, kuva: 

Hanna-Leena 

Meronen
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Oheisessa kaaviossa näkyy neljän maito-

näytteen hapantumisprosessin kulku tutki-

musteni pohjalta. Kaksi heinäruokinnalla ole-

vien lehmien ja kaksi ”normaalin” säilöre-

hu/tiiviste -ruokinnalla olevien lehmien mai-

tonäytettä (N1, N1). Käyrät näyttävät pH:n 

vaiheittaisen alenemisen 96 tunnin aikana. 

Näemme, että normaaliruokinnalla olevien ti-

lojen maidon pH putoaa 7:stä noin 4,5 pH 

48 tunnin aikana. Sen aikana em. maitojen 

koostumus oli muuttunut hapantuneen mai-

don kaltaiseksi ja näytekupit saattoi enimmäk-

seen kääntää ylösalaisin ilman, että hapanmai-

to olisi tippunut kupeista pois. Päinvastoin 

kuin edellisissä näytteissä, heinäruokintaa saa-

neiden maitonäytteiden happamuus ei ollut 

laskenut 4,5 pH:n asti ja maito oli edelleen 

nestettä!

Mitä maidossa tapahtuu? Nämä kaksi hei-

nämaitonäytettä kykenivät selvästi enemmän 

hidastamaan bakteerien aiheuttamaa hapan-

tumista kuin ne maitonäytteet, jotka oli saatu 

säilörehu/tiivisteruokintaa saaneista lehmistä. 

Yllättävä seikka, joka näin löytyi, on se, että 

lehmät luonnostaan erittävät maitoon vähin-

tään kahta entsyymiä, jotka tappavat baktee-

reita. Entsyymit ovat valkuaisaineita, proteii-

neja, joilla on kyky suorittaa tiettyjä tehtäviä. 

Näin ollen nuori maitoa imevä vasikka jää vä-

hemmän alttiiksi bakteereille, jotka voivat va-

hingoittaa sen haavoittuvaista ruuansulatusta.

Toinen näistä kahdesta entsyymistä, lak-

to-peroksidaasi, tappaa bakteereita käyttäen 

hyväkseen aggressiivisia kemiallisia yhdistei-

tä, jotka muistuttavat niitä vapaita radikaale-

ja, joista on aiemmin kirjassani kerrottu (Kap-

pale 2). Nämä entsyymit pystyvät jollain tapaa 

käsittelemään tällaisia aggressiivisia yhdistei-

tä, melkein kuin käsikranaatteina, joita heite-

tään bakteerien päälle. Toisen näistä entsyy-

meistä tunnemme jo omasta kehostamme; me 

eritämme lysozymia päivittäin kyynelnestees-

sämme, jotta bakteerit eivät pääse vahingoit-

tamaan silmien todella herkkiä pintoja.

Mitä voimme tästä oppia? No, näemme 

tässä esimerkin luonnon nerokkaasta suojel-

la haavoittuvaisia luontokappaleita. Lisäksi 

voimme nähdä, että heinämaidossa on paljon 

suurempi em. kahden entsyymin aktiivisuus 

verrattuna kahteen ”normaaliin” luomumai-

tonäytteeseen. Heinämaidon kyky vastustaa 

mikro-organismien aiheuttamaa hajoamis-

ta vastaa sitä, mitä olemme jo saaneet tietää 

kurkkuviipaleiden yhteenliittymiskyvystä. To-

sin tiedämme myös, etteivät kurkut käytä hy-

väkseen entsyymejä, vaan niiden sijaan ne lait-

tavat liikkeelle erilaisia toissijaisia yhdisteitä ja 

antioksidantteja.

Kaiken kaikkiaan luonnon olennot eivät 

ole puolustuskyvyttömiä uhreja, vaan niillä 

on nerokkaat keinot taistella kaikkialla läsnä 

olevia bakteereja ja sieniä vastaan. Luonnos-

taan maito voisi jossain määrin tuhota baktee-

reja entsyymien avulla, kun taas nykyiset leh-

mät ovat yleisesti heikompia saadessaan vä-

hemmän optimaalista ruokaa ja koska viljeli-

jä vaatii suurempaa maitotuotosta. Tämä testi 

siis näyttää, mikä on lehmän kyky mobilisoida 

nämä entsyymit annetuissa olosuhteissa.

On huomattava, että tämän kaltainen tes-

ti voidaan tehdä vain kuumentamattomalla eli 

pastöroimattomalla maidolla, koska entsyymit 

eivät enää aktivoidu pastöroidussa maidossa. 

Koska kaikki kaupan hyllyiltä löytyvät maidot 

on pastöroitu, nämä entsyymit eivät ole enää 

aktiivisia maidossa.

Vastikään löydetyt molekyylit ovat yllättä-

vän tehokkaita laajaan kirjoon sekä bakteere-

ja että sieniä vastaan. Nämä ovat hyviä uuti-

sia niille tutkijoille, jotka kehittävät uusia an-

tibiootteja, koska lääkäreiltä loppuvat kohta 

tehokkaat antibiootit. Niitä tarvitaan taltutta-

maan multiresistantteja bakteereja, joiden vä-

hentäminen kehosta on sekä kallista että aikaa 

vievää, koska potilaat täytyy hoitaa sairaalois-

sa eristysosastoilla.
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 pH – arvon aleneminen 96 tunnin aikana kuu-

mentamattomissa maitonäytteissä 4 maitotilal-

ta, joissa on 2 näytettä heinäruokituilta lehmiltä 

(kaksi ylempää viivaa) verrattuna kahteen näyt-

teeseen lehmiltä, jotka on ruokittu säilörehulla/

tiivisteellä (kaksi alempaa viivaa).
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