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PROTEIINIEN FERMENTAATIO PAKSUSUOLESSA JA VAIKUTUKSET
PAKSUSUOLEN MIKROBIOMIIN
Proteiinien fermentaatiolla tarkoitetaan paksusuolen mikrobien toimesta tapahtuvaa ravinnon
imeytymättömien tai elimistön omien proteiinien hajotusta. Siihen vaikuttavat monet tekijät,
kuten syödyn proteiinin määrä, sen imeytyvyys ohutsuolesta, ruoan valmistustapa ja muu syöty
ruoka. Proteiinien fermentaatio voi muokata paksusuolen mikrobiomia, millä voi olla
vaikutuksia terveyteen. Proteiinien fermentaation seurauksena syntyy myös monia
aineenvaihdunnan tuotteita, joista osa saattaa olla terveydelle haitallisia.
Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tarkastella proteiinien fermentaatiota
paksusuolessa ja sen vaikutuksia paksusuolen mikrobiomiin. Kirjallisuuskatsauksessa
keskitytään tarkemmin proteiinien fermentaation mikrobivaikutuksia käsitteleviin in vitroeläin- ja ihmistutkimuksiin. Tuloksista nähdään, että proteiinien fermentaatio muuttaa
paksusuolen mikrobikoostumusta. Proteiinien fermentaatio vähentää erityisesti hiilihydraatteja
fermentoivien, terveydelle edullisten bakteerien, kuten Roseburian ja Eubacterium rectalen,
määriä. Proteiinien fermentaatio näyttää myös lisäävän Bacteroides-suvun bakteerien kasvua,
mutta tutkimustulokset eivät ole täysin yksimielisiä. Bacteroides-suvun bakteereista osa on
patogeenisia ja osa symbioottisia. Erityisesti in vitro-, mutta myös eläintutkimusten perusteella
proteiinien fermentaatio saattaa lisätä patogeenien kasvua paksusuolessa. Ihmistutkimuksissa
vastaavaa yhteyttä patogeenien ja proteiinien fermentaation välillä ei löydetty.
Kirjallisuuskatsauksen perusteella vaikuttaa siltä, että proteiinien fermentaatio voi johtaa
haitallisiin mikrobimuutoksiin paksusuolessa. Tutkimuksia aiheesta löytyy kuitenkin vähän ja
aihe on melko huonosti tunnettu. In vitro-, eläin- ja ihmistutkimuksia tarvitaan lisää, jotta
saadaan parempi käsitys siitä, mikä merkitys proteiinien fermentaatiolla on paksusuolen ja koko
ihmisen terveydelle. Tarvitaan myös lisää pelkästään proteiinien fermentaatiota käsitteleviä
tutkimuksia, joissa sekoittavat tekijät, kuten fermentoituvat hiilihydraatit, on paremmin
huomioitu.
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1 JOHDANTO

Osa ruoan hiilihydraateista ja proteiineista jää ruoansulatuksessa imeytymättä ja päätyy
paksusuoleen (Cummings 1997). Fermentaatiolla tarkoitetaan näiden ravintoaineiden hajotusta
paksusuolen mikrobien toimesta. Fermentoituvien hiilihydraattien, kuten oligosakkaridien,
resistentin tärkkelyksen ja kuidun, terveysvaikutukset ovat hyvin tunnettuja (Yao ym. 2016).
Kuidun vaikutuksia muun muassa paksusuolen sairauksien ehkäisyssä on tutkittu paljon.

Proteiinien fermentaatio on puolestaan vähemmän tunnettu aihe (Yao ym. 2016). Toisin kuin
hiilihydraateilla, proteiinien fermentaation seurauksena syntyvät aineenvaihduntatuotteet
näyttävät tämänhetkisen tutkimustiedon pohjalta olevan haitallisia suoliston terveydelle. On
esitetty, että näillä fermentaatiotuotteilla voisi olla yhteys muun muassa paksusuolen syövän,
tulehduksellisten suolistosairauksien ja ärtyvän suolen oireyhtymän esiintyvyyteen. Proteiinien
fermentaation yhteyttä suoliston sairauksiin ei kuitenkaan tunneta hyvin.

Proteiinien fermentaatiossa paksusuolen mikrobit hajottavat ravinnon imeytymättömiä tai
elimistön omia proteiineja (Windey ym. 2012). Proteiinien fermentaatio tapahtuu pääosin
paksusuolen loppupäässä, kun sulamattomat hiilihydraatit on käytetty loppuun. Fermentaation
lopputuotteena syntyy muun muassa ammoniakkia, amiineja, fenoleja, sulfideita ja Nnitrosoyhdisteitä, jotka ovat mahdollisesti terveydelle haitallisia.

Suoliston

mikrobeja

tarvitaan

muun

muassa

suoliston

tasapainon

ylläpitämiseen,

ravintoaineiden imeytymisen tehostamiseen ja välttämättömien aminohappojen sekä
vitamiinien tuotantoon (Ma ym. 2017). Proteiinien fermentaatio muokkaa paksusuolen
mikrobiomia, millä voi olla monia vaikutuksia terveyteen. Runsas proteiinien fermentaatio
paksusuolessa

on

liitetty

proteiineja

hajottavien,

proteolyyttisten

bakteerien

ja

taudinaiheuttajabakteerien, patogeenien, kasvuun. Paksusuolen mikrobiston koostumus voi
myös osaltaan vaikuttaa proteiinien fermentaatioon, eli vuorovaikutus mikrobien ja proteiinien
fermentaation välillä on molemminpuolista.

Nykyisiin ruokatrendeihin kuuluu proteiinipitoisen ruoan suosiminen niin laihduttajien kuin
urheilijoidenkin keskuudessa. Koska runsasproteiiniset ja vähähiilihydraattiset ruokavaliot ovat
kasvattaneet suosiotaan, olisi niiden suolistovaikutuksia tärkeä tutkia lisää. Tämän
kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tarkastella proteiinien fermentaatiota paksusuolessa ja sen
vaikutuksia paksusuolen mikrobiomiin. Luvussa 2 käsitellään yleisesti proteiinien
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fermentaatiota, luvussa 3 fermentaatiotuotteita ja luvussa 4 fermentaation mikrobivaikutuksia.
Kirjallisuuskatsauksessa

keskitytään

tarkemmin

fermentaation

mikrobivaikutuksiin.

Tutkielman päättää pohdinta ja johtopäätökset.

2 PROTEIINIEN FERMENTAATIO

2.1 Yleistä proteiinien fermentaatiosta
Proteiinien fermentaatio tarkoittaa paksusuolen mikrobien avulla tapahtuvaa sulamattomien tai
endogeenisten proteiinien hajotusta (Windey ym. 2012b). Endogeenisia proteiineja ovat
elimistön omat proteiinit kuten glykoproteiinit, ruoansulatuskanavan limakalvon proteiinit ja
haiman erittämät proteiinit (Yao ym. 2016). Paksusuoleen päätyy ravinnon imeytymätöntä
proteiinia 1–12 g ja endogeenisia proteiineja 4–8 g päivässä (Aro ym. 2014).

Proteiinien hajotus alkaa paksusuolen mikrobien erittämien entsyymien, proteaasien ja
peptidaasien, pilkkoessa proteiineja pienemmiksi peptideiksi ja aminohapoiksi (Windey ym.
2012b). Paksusuoleen päätyneet haiman proteaasit auttavat myös proteiinien hajotuksessa
(Davila ym. 2013). Ruoan läpikulkuaika paksusuolessa on hitaampaa verrattuna ohutsuoleen,
mikä suosii bakteerien kasvua. Mikrobien tuottamat proteiineja hajottavat entsyymit ovat
aktiivisempia neutraalissa kuin happamassa pH:ssa (Windey ym. 2012b). Proksimaalisessa
paksusuolen alkuosassa hiilihydraattien fermentaation seurauksena syntyneiden lyhytketjuisten
rasvahappojen takia pH on matala. Paksusuolen loppupäässä, distaalisessa osassa,
fermentoitavat hiilihydraatit vähenevät, minkä seurauksena pH nousee ja proteiinien
fermentaatio tehostuu (Kuva 1).
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Kuva 1. Paksusuolen fermentaatio (mukaillen Payne ym. 2011)

Paksusuolen bakteerit voivat käyttää vapaita aminohappoja suoraan rakennusaineekseen tai
jatkaa niiden hajotusta transaminaation, deaminaation tai dekarboksylaation avulla (Davila ym.
2013). Transaminaatiossa aminoryhmä siirtyy aminohapolta α-ketokarboksyylihapolle, jonka
seurauksena

syntyy

uusi

aminohappo

ja

α-ketokarboksyylihappo

(Bender

2012).

Deaminaatiossa aminohaposta poistetaan aminoryhmä ja dekarboksylaatiossa aminohaposta
poistetaan karboksyyliryhmä. Deaminaasi- ja dekarboksylaasientsyymit ovat aminohapoille
spesifisiä entsyymeitä eli ne eivät katalysoi muiden aineiden reaktioita (Davila ym. 2013).
Paksusuolen mikrobit tuottavat entsyymien avulla aminohapoista erilaisia lopputuotteita.
Esimerkiksi deaminaation avulla aminohapoista muodostuu paksusuolessa ammoniakkia ja
dekarboksylaatio johtaa amiinien sekä polyamiinien tuotantoon.

2.2 Fermentaatioon vaikuttavat tekijät

Paksusuoleen päätyvän proteiinin määrään vaikuttaa merkittävimmin syödyn proteiinin määrä
ja sen imeytyvyys (Windey ym. 2012b). Mitä enemmän proteiinia syödään, sitä enemmän sitä
jää imeytymättä elimistöön ruoansulatuksessa. Eläinperäisen proteiinien imeytyvyys, joka on
yli 90 %, on yleensä parempi kuin kasviproteiinien, joka on 70–90 %. Kasviproteiineista
keskimäärin suurempi osa päätyy paksusuoleen. Maidon proteiinit, hera ja kaseiini, vaikuttavat
olevan hieman paremmin imeytyviä kuin lihan proteiinit.

Ruoan valmistustapa, prosessointi ja säilytys vaikuttavat proteiinien imeytymiseen (Gilbert ym.
2011). Esimerkiksi keittäminen parantaa usein kasviproteiinien imeytymistä. Toisaalta
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joidenkin proteiinien, kuten kaseiinin, lämpökäsittelyn on osoitettu heikentävän sen
imeytymistä ruoansulatuksessa ja lisäävän fermentaatiota paksusuolessa (Corpet ym. 1995).
Kanamunan valkuaisen ja soijan proteiinien lämpökäsittelyllä todettiin myös vastaava vaikutus
Corpetin ym. (1995) eläinkokeessa. Ohutsuoliavannepotilailla tehdyn interventiotutkimuksen
perusteella naudanlihan ja juuston proteiinien imeytyvyys oli yhtä suurta (Silvester ja
Cummings 1995). Samojen tutkijoiden meta-analyysissä, jossa käsiteltiin yhdeksää
interventiotutkimusta, löydettiin vahva lineaarinen yhteys syödyn proteiinin määrän ja
imeytymättömän, paksusuoleen päätyvän proteiinin määrän välillä. Tämän perusteella
vaikuttaa siltä, että merkittävin proteiinien fermentaatiota lisäävä tekijä on syödyn proteiinin
määrä, ei niinkään sen laatu.

Muu syöty ruoka vaikuttaa proteiinien imeytymiseen ja fermentaatioon. Eläinkokeissa on
osoitettu resistentin tärkkelyksen ja ravintokuidun ehkäisevän proteiinien fermentaatiota
paksusuolessa (Le Leu ym. 2007) sekä punaisen lihan ja kaseiinin fermentaation aiheuttamia
DNA-vaurioita paksusuolessa (Topping ym. 2006). Resistentti tärkkelys tarkoittaa
ruoansulatuksessa hajoamatonta ja paksusuolessa fermentoituvaa tärkkelystä, jota löytyy
esimerkiksi viljoista, siemenistä ja palkokasveista (Aro ym. 2014). Ravintokuitua ovat muut
ravinnon polysakkaridit ja ligniinit, joita ruoansulatusentsyymit eivät pysty hajottamaan ja jotka
päätyvät paksusuoleen.
3 FERMENTAATIOTUOTTEET

3.1 Yleistä fermentaatiotuotteista
Proteiinien fermentaation seurauksena syntyy monipuolisemmin eri fermentaatiotuotteita
verrattuna hiilihydraattien fermentaatioon (Scott ym. 2013). Proteiinien fermentaatiotuotteita
ovat monet kaasut kuten vety (H2), metaani (CH4), hiilidioksidi (CO2) ja rikkivety (H2S) sekä
lyhytketjuiset- ja haaraketjuiset rasvahapot, ammoniakki, N-nitrosoyhdisteet, amiinit, fenolit ja
indolit (Yao ym. 2016). Fermentaatiotuotteet on esitetty Kuvassa 2. Monet in vitro -tutkimukset
viittaavat joidenkin proteiinien fermentaatiotuotteiden toksisuuteen (Windey ym. 2012a).
Ihmisillä ja eläimillä tehtyjä tutkimuksia on kuitenkin paljon vähemmän ja ne eivät ole yhtä
yksimielisiä.
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PROTEIINIT

Peptidit

Mikrobien
fermentaatio

Vety
Hiilidioksidi

Sulfaattia
pelkistävät
bakteerit: H2S

Metanogeeniset arkit:
CH4
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rasvahapot:
Asetaatti
Propionaatti
Butyraatti

Veri
Uloste

Haaraketjuiset
rasvahapot:
Isobutyraatti
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jne.

Fenolit
Indolit
Amiinit
Ammoniakki

Veri
Uloste
Virtsa

Veri

Biomassa

Uloste

Hengitys
Suolikaasut

Kuva 2. Proteiinien fermentaatiotuotteet (muokattu lähteiden Cummings 1997 ja Aro ym. 2014
pohjalta).

Mahdollisesti

terveydelle

haitalliset

tuotteet

merkitty

punaisella.

Fermentaatiotuotteiden eritysreitit alimpana.

Proteiinien aminohappokoostumus vaikuttaa siihen, mitä fermentaatiotuotteita syntyy (Yao ym.
2016). Aminohapot voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään niistä saatavien erilaisten
fermentaatiotuotteiden perusteella: sulfaattia sisältäviin aminohappoihin, jotka tuottavat
rikkiyhdisteitä, aromaattisiin aminohappoihin, jotka fermentoituvat fenolisiksi yhdisteiksi ja
aromaattisiin

aminohappoihin, jotka fermentoituvat indoleiksi. Eri proteiininlähteet

ruokavaliossa sisältävät erilaisia aminohappoja ja eri aminohapot tuottavat osittain erilasia
fermentaatiotuotteita paksusuolessa.

3.2 Lyhyt- ja haaraketjuset rasvahapot

Lyhytketjuisia rasvahappoja pidetään terveydelle edullisina ja ne ovat hiilihydraattien
fermentaation päätuote, mutta niitä muodostuu myös proteiinien fermentaation seurauksena
(Windey ym. 2012b). Pääasiallinen aminohappojen fermentaatioreitti paksusuolessa on
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deaminaatio, jonka seurauksena muodostuu lyhytketjuisia rasvahappoja ja ammoniakkia (Scott
ym. 2013). Tärkeimpiä lyhytketjuisia rasvahappoja ovat asetaatti, propionaatti ja butyraatti.
Aminohapot, joista mikrobit muodostavat asetaattia ovat glysiini, alaniini, treoniini, glutamiini,
lysiini ja aspartaatti (Davila ym. 2013). Butyraattia muodostuu glutamiinista ja lysiinistä sekä
propionaattia alaniinista ja treoniinista. Lyhytketjuiset rasvahapot ovat tärkeä energianlähde ja
ne hapetetaan paksusuolen epiteelisolujen energiaksi (Ma ym. 2017). Niillä on myös monia
muita tärkeitä tehtäviä elimistössä, kuten immuunipuolustuksen säätely ja paksusuolen pH:n
laskeminen.

Haaraketjuisia rasvahappoja muodostuu haaraketjuisten aminohappojen, valiinin, isoleusiinin
ja leusiinin, fermentaation seurauksena (Davila ym. 2013). Näistä aminohapoista muodostuvia
haaraketjuisia

rasvahappoja

ovat

muun

muassa

isobutyraatti,

isovaleraatti

ja

2-

metyylibutyraatti. Haaraketjuisten aminohappojen terveysvaikutukset ovat huonosti tunnettuja
(Yao ym. 2016). Kuitenkin tiedetään, että haaraketjuisia rasvahappoja ei muodostu
hiilihydraattien fermentaatiossa, joten niiden määrä kertoo hyvin proteiinin fermentaation
määrästä (Davila ym. 2013).

3.3 Fenolit ja indolit

Bakteerien hajottaessa aromaattisia aminohappoja muodostuu fenolisia yhdisteitä ja indoleita
(Windey ym. 2012b). Fenolisia yhdisteitä ovat esimerkiksi fenoli ja p-kresoli. Fenoliset
yhdisteet imeytyvät paksusuolesta ja niitä muokataan vähemmän toksisiksi joko paksusuolen
limakalvon soluissa tai maksassa, josta ne eritetään lopulta virtsaan. Suurin osa fenolisista
yhdisteistä eritetään virtsaan p-kresolina. In vitro -malleilla on osoitettu fenolien lisäävän
paksusuolen epiteelisolujen läpäisevyyttä ja DNA-vaurioita (Scott ym. 2013). Bakteerisuvut,
jotka osallistuvat fenolien ja indolien tuotantoon ovat

Clostridium, Bacteroides,

Enterobacterium, Bifidobacterium ja Lactobacillus.
3.4 N-nitrosoyhdisteet ja amiinit

Aminohappojen dekarboksylaatio johtaa paksusuolessa amiinien muodostukseen (Windey ym.
2012b). Suoliston bakteerisuvuista Clostridium, Bifidobacterium ja Bacteroides on yhdistetty
amiinien tuotantoon. Amiinien terveysvaikutukset ovat huonosti tunnettuja, mutta ne voivat
toimia nitrosoamiinien esiasteena (Scott ym. 2013). Nitrosoamiinia, joka on hyvin tunnettu
karsinogeeni, muodostuu sekundaarisista amiineista ja nitriitistä bakteerien entsyymien
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katalysoimana. Suoliston bakteerisuvut, jotka on liitetty nitrosoamiinien tuotantoon ovat
Escherichia, Pseudomonas, Proteus, ja Klebsiella. Sukuihin kuuluu useita patogeenisia
bakteerilajeja. Proteiinien fermentaation on osoitettu lisäävän myös ulosteen Nnirtosoyhdisteiden määrää runsasproteiinisen ruokavalion (Russell ym. 2011) sekä paljon lihaa
sisältävän ruokavalion (Hughes ym. 2001) noudattamisen seurauksena. N-nitrosoyhdisteiden
epäillään olevan yksi selittävä tekijä paksusuolen syövän ja punaisen lihan syönnin välillä
(Hughes ym. 2000).

3.5 Rikkivety

Rikkiä sisältävien aminohappojen, kuten metioniinin, kysteiinin ja tauriinin, fermentaation
seurauksena syntyy rikkivetyä (H2S) (Windey ym. 2012b). Rikkivedyn tuotantoon
paksusuolessa osallistuvat sulfaattia pelkistävät bakteerit kuten Desulfovibrio-suvun bakteerit
(Scott ym. 2013). Rikkivety on erittäin toksinen yhdiste ja ulosteen rikkivetypitoisuus vastaa
hyvin syödyn ruoan proteiinimäärää (Windey ym. 2012b). Sen on osoitettu aiheuttavan DNAvaurioita epiteelisoluihin in vitro- ja eläinkokeissa (Ma ym. 2017). Rikkivedyn merkitys
terveydelle ja paksusuolen syövän kehittymiselle on kuitenkin epäselvä.

3.6 Ammoniakki

Paksusuolen bakteerit muodostavat ammoniakkia (NH3) aminohapoista deaminaation avulla
(Windey ym. 2012b). Ammoniakki voi imeytyä elimistöön tai paksusuolen bakteerit voivat
käyttää sitä aineenvaihduntaansa. Ammoniakki muutetaan maksassa ureaksi ja eritetään virtsan
mukana pois elimistöstä. Sen pitoisuus on ulosteessa 12–30 mM ja sen määrä nousee
proteiininsaannin kasvaessa (Scott ym. 2013). In vitro- ja eläintutkimuksia ammoniakin
haitallisuudesta paksusuolen epiteelisoluihin on tehty, mutta sen vaikutukset terveyteen ovat
osittain epäselvät.

3.7 Fermentaation mittaaminen
Proteiinien fermentaatiota ihmisillä on enimmäkseen tutkittu epäsuorasti ulostenäytteistä,
koska paksusuolen limakalvon tutkiminen normaalin ruoansulatuksen aikana on vaikeaa
(Geypens ym. 1997). Ulostenäytteiden fermentaatiotuotteiden pitoisuudet kertovat suhteellisen
hyvin proteiinien fermentaatiosta. Lisäksi proteiinien fermentaatiota voidaan tutkia esimerkiksi
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hengitysilman vedyn, metaanin ja hiilidioksidin sekä virtsan haihtuvien yhdisteiden avulla.
Fermentaatiotuotteiden toksisuutta soluille ja DNA:lle sekä karsinogeenisyyttä on tutkittu
pääosin in vitro- ja eläinkokeilla (Ma ym. 2017). Eläinkokeilla voidaan myös tutkia proteiinin
fermentaatiota suoraan paksusuolen sisällöstä ja epiteelisoluista.

Ihmisen omat entsyymit eivät pysty tuottamaan haaraketjuisia rasvahappoja, fenoleita ja
indoleita, vaan ne ovat yksinomaan paksusuolen bakteerien tuottamia (Windey ym. 2012b).
Tämän takia edellä mainitut yhdisteet kuvaavat hyvin proteiinien fermentaatiota paksusuolessa.
Proteiinien fermentaation muutoksia voidaan mitata esimerkiksi virtsasta 24 tunnin fenolien
määrän muutoksella (Yao ym. 2016). Ammoniakin määrä ulosteessa kertoo myös
aminohappojen fermentaation muutoksista.

Fermentaation tutkimusta vaikeuttaa se, että monet fermentaatiossa muodostuvat yhdisteet ovat
helposti

haihtuvia tai niiden määriä on vaikea arvioida luotettavasti

nykyisillä

analysointimenetelmillä (Yao ym. 2016). Esimerkiksi osa ulosteen ammoniakista on peräisin
urean hydrolyysistä, joten ammoniakin määrä ulosteessa ei täysin vastaa proteiinien
fermentaation määrää. Myös rikkivedyn määrään ulosteessa vaikuttavat monet muut tekijät
fermentaation lisäksi, kuten yhdisteen hapettuminen tai imeytyminen paksusuolesta elimistöön.
Koska yhdisteen mittausmenetelmät ovat puutteelliset, on tutkimuksiin, joissa käsitellään muun
muassa rikkivedyn yhteyttä paksusuolen syöpään suhtauduttava varoen.

4 PROTEIINIEN FERMENTAATION VAIKUTUKSET PAKSUSUOLEN
MIKROBIOMIIN

4.1 Yleistä paksusuolen mikrobiomista
Ihmisen paksusuolen mikrobisto on monimutkainen ja se koostuu sadoista bakteerilajeista
(Scott ym. 2013). Bakteereita on noin 1011 solua yhdessä millilitrassa paksusuolen sisältöä.
Suoliston mikrobistolla on suuri merkitys ihmisen terveydelle (Ma ym. 2017). Mikrobeja
tarvitaan muun muassa suoliston homeostaasin, eli tasapainon ylläpitämiseen, ravintoaineiden
imeytymisen tehostamiseen ja välttämättömien aminohappojen sekä vitamiinien tuotantoon.

Paksusuolen bakteerit jaetaan yleensä kuuteen pääjaksoon, jotka ovat Firmicutes,
Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria, Verrucomicrobia ja Fusobacteria (Ma ym.
2017). Näistä Firmicutes ja Bacteoidetes muodostavat 90 % paksusuolen mikrobien
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ekosysteemistä. Suolistomikrobit voidaan jakaa myös symbioottisiin ja patogeenisiin mikroorganismeihin.

Symbioottiset

mikrobit

ovat

hyödyllisiä

muun

muassa

isännän

immuunipuolustukselle ja ne ovat pääasiassa anaerobeja. Ehdollisesti patogeeniset mikrobit
voivat muuttua isännälle haitallisiksi, jos suoliston tasapaino järkkyy. Ne ovat ehdollisesti
anaerobeja, eli ne voivat kasvaa sekä hapellisissa, että hapettomissa olosuhteissa, ja niitä on
vain noin 10 % suoliston mikrobeista. Symbioottiset bakteerit vastustavat patogeenien kasvua
kolonisaatioresistenssin avulla (Rolhion ja Chassaing 2016). Tämä tarkoittaa symbioottisten
bakteerien asettumista paksusuolen pinnan mikrobiflooraan, mikä estää patogeenisten
bakteerien kasvua.

Suoliston mikrobikoostumusten välillä on yksilöllisiä eroja (Arumugam ym. 2011).
Suolistomikrobistot voidaan luokitella uuden määritelmän mukaan kolmeen eri luokkaan,
enterotyyppeihin, perustuen vallitseviin bakteerisukuihin. Näitä enterotyyppejä ovat
Bacteroides-, Prevotella- ja Ruminococcus. Enterotyypit eivät määräydy kansallisuuden,
sukupuolen, iän tai painoindeksin perusteella, vaan esimerkiksi ruokavaliolla voidaan vaikuttaa
niihin. Enterotyyppiluokitus on kuitenkin herättänyt paljon keskustelua ja niitä on kritisoitu
muun muassa liiallisesta yksinkertaistamisesta (Aguirre ym. 2016).

Paksusuolen mikrobiomiin vaikuttavat ruokavalion lisäksi monet tekijät, kuten syntymässä
saadut mikrobit, geneettiset ja immunologiset tekijät sekä antibioottien käyttö (Scott ym. 2013).
Muuttamalla syödyn ruoan proteiinien, hiilihydraattien ja rasvojen määriä voidaan vaikuttaa
mikrobiomin koostumukseen. Ruokavalio voi myös muuttaa ruoan läpikulkuaikaa ja pH:ta
paksusuolessa, mikä osaltaan vaikuttaa paksusuolen mikrobistoon. Paksusuolen mikrobit
voivat hajottaa sulamattomia ruoan osia, joiden hajottamiseen tarvittavat entsyymit puuttuvat
kokonaan ihmisen ylemmästä ruoansulatuskanavasta.

4.2 In vitro -tutkimukset
In vitro -tutkimukset, joissa on käsitelty proteiinien fermentaation vaikutuksia mikrobiomiin,
on esitetty Taulukossa 1. Macfarlanen ym. (1986) tutkimuksessa tutkittiin ulostenäytteistä
proteolyyttista aktiivisuutta, proteiinien fermentaatiotuotteita ja siihen osallistuvia bakteereita.
Ihmisen ulostenäytteitä fermentoitiin kaseiinin ja albumiin kanssa. Suurimmat proteiineja
fermentoivat bakteerisuvut olivat Bacteroides ja Propionibacterium. Muut proteolyyttiset
ulosteesta löydetyt bakteerit kuuluiva sukuihin Clostridium, Streptococcus, Bacillus ja
Staphylococcus.
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Eri aminohappoja fermentoivat osittain eri mikrobit (Smith ja Macfarlane 1998). In vitro tutkimuksessa 5 terveen vapaaehtoisen ihmisen ulostenäytteitä fermentoitiin eri aminohappojen
kanssa ja fermentaatioon osallistuvat mikrobit määritettiin. Eri aminohappojen fermentoinnissa
Clostridium- ja Peptostreptococcus-sukujen bakteerit olivat yleisimpiä. Muita yleisesti
aminohappoja fermentoivia bakteerisukuja olivat Fusobacterium, Bacteroides, Actinomyces,
Propionibacterium ja monet gram-positiivisia kokit. Aminohapoista esimerkiksi lysiinin,
alaniinin, glysiinin, proliinin ja fenyylialaniinin fermentoinnissa vallitsevat bakteerit kuuluivat
Clostridium-sukuun.

Glutamaattia

ja

tryptofaania

fermentoivat

bakteerit

kuuluivat

Peptostreptococcus-sukuun.

Richardsonin ym. (2013) in vitro -tutkimuksessa fermentoitiin ulostenäytteitä proteiinien
kanssa. Tutkimuksessa kolmen kasvissyöjän ja kolmen sekasyöjän ulostenäytteistä tutkittiin
proteiinien hajotusta, siihen osallistuvia bakteereita ja fermentaatiotuotteiden määriä.
Ulostenäytteitä fermentoitiin kaseiinin, lyhytketjuisten peptidien ja aminohappojen kanssa.
Mikrobisuvut, jotka lisääntyivät proteiini- tai aminohappolisän myötä, olivat Clostridium,
Enterococcus, Shigella ja Escherichia. Tulokset kasvis- ja sekasyöjien välillä olivat
samankaltaisia.

Bakteerien fermentaatiota on tutkittu myös paksusuolen olosuhteita jäljittelevän suolistomallin
avulla (Aguirre ym. 2016). Tutkimuksessa vapaaehtoisten terveiden aikuisten ulostenäytteiden
mikrobeja kasvatettiin suolistomallissa, johon syötettiin ruoansulatuskanavassa sulamattomia
osia ja ravintoaineita sisältävää kasvatusliuosta. Kasvatusliuokset jäljittelivät joko normaalia
ruokavaliota, runsashiilihydraattista ruokavaliota tai runsasproteiinista ruokavaliota. Näytteitä
fermentoitiin yhteensä 72 tuntia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten ja kuinka nopeasti
bakteerien

koostumus

ja

aktiivisuus

muuttuvat

eri

sulamattomia

ravintoaineiden

fermentaatiossa. Runsasproteiinisen ruokavalion osalta hiilihydraatteja fermentoivien
Firmicutes-, Actinobacteria-, Fusobacteria- ja Verrucomicrobia–pääjaksojen bakteerien
määrät olivat pienempiä verrattuna muihin koeruokavalioihin. Runsasproteiininen ruokavalio
lisäsi Bacteroides-suvun lajeja muita ruokavalioita enemmän jo 24 tunnin fermentoinnin
jälkeen. Suurimmat muutokset mikrobikoostumuksessa tapahtuivat 24 tunnin jälkeen, joten
tutkimuksen mukaan ruokavalio vaikuttaa paksusuolen mikrobistoon jo lyhyellä aikavälillä.

Lihan laatu ja valmistustapa vaikuttivat myös paksusuolen mikrobien fermentaatioprofiiliin
Shenin ym. (2010) in vitro -tutkimuksessa. Naudan, kanan ja lohen lihaa kypsennettiin
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keittämällä tai paistamalla ja ne kulkivat simuloidun ruoansulatuksen läpi. Tämän jälkeen
näytteitä fermentoitiin ihmisen ulostenäytteiden kanssa 48 tuntia. Naudan lihan fermentointi
lisäsi Clostridium perfrigensin ja vähensi Bifidobacterium-suvun bakteerien määriä. Erityisesti
C. perfringensin ja C. histolyticumin määrät kasvoivat merkittävästi enemmän naudanlihan
fermentoinnissa

verrattuna

muihin

lihoihin.

Clostridium-suvun

bakteerit

kasvoivat

voimakkaammin paistetun kuin keitetyn lihan fermentaatiossa riippumatta lihan laadusta.
Keitetyn naudanlihan fermentaatio nosti myös merkittävästi Coriobacterium- ja Atopobiumsukujen bakteerien määriä. Kananlihan fermentaatio lisäsi Bifidobakteereita verrattuna
naudanlihan fermentaatioon. Kanan fermentaatio lisäsi Bakteroides-suvun bakteereita
verrattuna kalan fermentaatioon.
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Taulukko 1. Proteiinien fermentaation mikrobivaikutusten in vitro -tutkimukset.
Viite
Materiaalit
Menetelmät
Aguirre ym. 10 terveen
Ulostenäytteiden mikrobeja kasvatettiin paksusuolta jäljittelevässä
(2016)
vapaaehtoisen
suolistomallissa, johon syötettiin joko normaalia ruokavaliota, runsaasti
31–56 v
hiilihydraattia ja vähän proteiinia sisältävää ruokavaliota tai runsaasti
ulostenäytteet
proteiinia ja vähän hiilihydraattia sisältävää ruokavaliota jäljittelevää
kasvatusliuosta. Näytteitä fermentoitiin yhteensä 72 tuntia, jonka
jälkeen mikrobimäärät mitattiin.
Macfarlane
ym. (1986)

10 terveen
vapaaehtoisen
ulostenäytteet

Kaseiinia ja naudan seerumin albumiinia fermentoitiin ihmisen
ulostenäytteiden kanssa ja tutkittiin proteolyyttista aktiivisuutta,
proteiinien fermentaatiotuotteita ja siihen osallistuvia bakteereita.

Richardson
ym. (2013)

3 kasvissyöjän
ja 3 sekasyöjän
ulostenäytteet

Ulostenäytteitä fermentoitiin kaseiinin, lyhytketjuisten peptidien tai
aminohappojen kanssa ja tutkittiin niiden hajotusta, fermentaatioon
osallistuvia bakteereita ja fermentaatiotuotteiden määriä.

Shen ym.
(2010)

2 g jokaista
lihanäytettä ja
200 ml
kasvatusliuosta,
jossa 1 %
ihmisen
ulostenäytteitä

Naudan, kanan ja lohen lihaa kypsennettiin keittämällä tai paistamalla ja
niistä saatuja näytteitä fermentoitiin in vitro ihmisen ulostenäytteessä.
48 tunnin fermentoinnin jälkeen seurattiin eri mikrobien ja niiden
fermentaatiotuotteiden määriä

Tulokset
Runsasproteiininen ruokavalio verrattuna
vähäproteiiniseen:
- Firmicutes-pääjakso ↓
- Actinobacteria-pääjakso ↓
- Fusobacteria-pääjakso ↓
- Verrucomicrobia-pääjakso ↓
- Bacteroides-suku ↑
Proteolyyttiset bakteerisuvut:
- Bacteroides ↑
- Propionibacterium ↑
- Clostridium ↑
- Streptococcus ↑
- Bacillus ↑
- Staphylococcus ↑
Kaikista ulosteen elävistä bakteereista 3,5 % pystyi
kasvamaan ainoastaan peptideillä tai aminohapoilla.
Fermentoivat bakteerit:
- Clostridium-suku ↑
(esimerkiksi C. perfringens)
- Enterococcus-suku ↑
- Shigella-suku ↑
- Escherichia coli ↑
Riippumatta valmistustavasta:
C. perfringensin ↑
- C. histolyticumin ↑
Paistettu liha verrattuna keitettyyn:
- Clostridium-suku ↑
Naudanliha verrrattuna muihin lihoihin:
- C. perfrigensin ↑
Naudanliha verrattuna kananlihaan:
- Bifidobacterium-suku↓
Kananliha verrattuna kalaan:
- Bacteroides-suku ↑
(jatkuu)
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Viite

Materiaalit

Menetelmät

Tulokset

Smith ja
Macfarlane
(1998)

5 terveen
vapaaehtoisen
ulostenäytteet

Ulostenäytteitä fermentoitiin eri aminohappojen kanssa ja niitä
fermentoivat bakteerit määritettiin.

Eri aminohappoja fermentoivat osittain eri mikrobit.
Eri aminohappojen fermentoinnissa Clostridium- ja
Peptostreptococci-suvut olivat yleisimpiä. Muita
yleisesti aminohappoja fermentoivia bakteerisukuja
olivat Fusobacterium, Bacteroides, Actinomyces,
Propionibacterium ja monet gram-positiiviset kokit.
Aminohapoista esimerkiksi lysiinin, alaniinin,
glysiinin, proliinin ja fenyylialaniinin
fermentoinnissa vallitsevat bakteerit kuuluivat
Clostridium-sukuun. Glutamaattia ja tryptofaania
fermentoivat bakteerit kuuluivat Peptostreptococcussukuun.

↑ = mikrobin määrä lisääntyy/ on suurempi, ↓ mikrobin määrä vähenee/ on pienempi
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4.3 Eläintutkimukset

Eläintutkimukset, jotka käsittelevät proteiinien fermentaation vaikutuksista paksusuolen
mikrobiomiin on esitetty Taulukossa 2. Mun ym. (2017) tutkimuksessa tarkasteltiin
runsasproteiinisen ruokavalion lyhytaikaisia vaikutuksia rottien paksusuolen mikrobiomiin. 20
rotalle syötettiin kuuden viikon ajan joko normaaliproteiinista tai runsasproteiinista
ruokavaliota. Tutkimuksen aikana rottien ulostenäytteistä tutkittiin mikrobikoostumusta eri
aikapisteissä ja kuuden viikon jälkeen tutkittiin mikrobit proksimaalisen paksusuolen sisällöstä.
Muutoksi ulosteen mikrobikoostumuksessa huomattiin 4 viikon jälkeen. Erityisesti
Akkermansia-suvun bakteerit vähenivät runsasproteiinisella ruokavaliolla. Runsasproteiininen
ruokavalio vähensi myös Bifidobacteriumin, Prevotellan, Ruminococcus bromini, Roseburian
ja Eubacterium rectalen kasvua verrattuna normaaliproteiiniseen ruokavalioon ja lisäsi
Escherichia colin kasvua.

Mun ym. (2016) samankaltaisessa tutkimuksessa 20 rotalle syötettiin 6 viikon ajan joko
normaaliproteiinista tai runsasproteiinista ruokavaliota, jonka jälkeen muun muassa
mikrobikoostumus tutkittiin proksimaalisesta paksusuolen sisällöstä. Runsasproteiininen
ruokavalio lisäsi Escherichia-, Shigella-, Enterococcus- ja Streptococcus-sukujen sekä
sulfaattia pelkistävien bakteerien määriä verrattuna normaaliproteiiniseen ruokavalioon.
Runsasproteiininen ruokavalio vähensi Ruminococcus-suvun ja Faecalibacterium prausnitziin
määriä. Akkermansia-suvun bakteereita ei havaittu ollenkaan runsasproteiinisella ruokavaliolla,
toisin kuin normaaliproteiinisella ruokavaliolla.

Liun ym. (2014) tutkimuksessa tarkasteltiin runsasproteiinisen ja vähäproteiinisen ruokavalion
vaikutuksia rottien paksusuolen mikrobiomiin. Rotille syötettiin 15 päivän ajan toista
ruokavalioista, jonka jälkeen umpisuolen ja paksusuolen sisällöistä määritettiin muun muassa
mikrobikoostumus. Normaaliproteiininen ruokavalio johti monipuolisempaan paksusuolen
mikrobistoon verrattuna runsasproteiiniseen ruokavalioon. Runsasproteiinisen ruokavalion
seurauksena Clostridium coccoides, C. leptum ja Faecalibacterium prausnitzii määrät laskivat
verrattuna normaaliproteiiniseen ruokavalioon.

Zhun ym. (2016) eläintutkimuksessa tutkittiin eri lihoista eristettyjen proteiinien vaikutusta
rottien paksusuolen mikrobiomiin. Rotille syötettiin 14 päivän ajan viittä eri ruokavaliota, jotka
sisälsivät sianlihaproteiinia, naudanlihaproteiinia, kalaproteiinia, soijan proteiinia tai kaseiinia.
Kokonaisproteiinien, -hiilihydraattien ja -rasvojen määrät olivat eri ruokavalioilla samat.

18

Tämän jälkeen tutkittiin muun muassa rottien ulosteen mikrobikoostumukset. Eri ruokavaliota
syöneiden rottien ulosteiden mikrobikoostumukset erosivat merkitsevästi toisistaan. Lihan
proteiineja syöneillä oli ulostenäytteissä enemmän Lactobacillus- sekä vähemmän
Fusobacterium- ja Bacteroides-sukujen bakteereita verrattuna soijaa syöneisiin rottiin. Naudanja

sianlihaproteiinia

syöneillä

Allobaculum-suvun

bakteerien

määrät

nousivat

ja

Lachnospiraceaen- ja Lachnospiraceaen-sukujen bakteerien määrät vähenivät. Soijan-, naudan
ja kalan proteiinia syöneillä Blautia-suvun bakteerien määrät lisääntyivät verrattuna kaseiiniia
syöneisiin.

Opapejun ym. (2009) tutkimuksessa tarkasteltiin eri proteiinipitoisuuksien vaikutusta porsaiden
terveyteen ja suolistomikrobeihin. Tutkimus tehtiin 40 porsaalle, se kesti 14 päivää ja 8 päivän
kohdalla porsaat altistettiin suolistolle toksiselle Escherichia colille. Paksusuolen sisällöstä
tutkittiin mm. mikrobikoostumusta. Runsasproteiininen ruokavalio vähensi Roseburia-suvun
bakteerien määrää ja vähensi kokonaisbakteerien määrää ja monipuolisuutta verrattuna
normaaliproteiiniseen ruokavalioon.
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Taulukko 2. Proteiinien fermentaation mikrobivaikutusten eläintutkimukset
Viite
N
Menetelmät
Liu ym.
16 rottaa
15 päivän ajan joko normaaliproteiinista (14 % proteiinia) tai
(2014)
runsasproteiinista (53 % proteiinia) ruokavaliota, jonka jälkeen
umpisuolen ja paksusuolen sisällöistä määritettiin mm.
mikrobikoostumus

Mu ym.
(2016)

20 rottaa

6 viikon ajan joko normaaliproteiinista (20 % proteiinia) tai
runsasproteiinista (45 % proteiinia) ruokavaliota, jonka jälkeen
mm. mikrobikoostumus tutkittiin proksimaalisesta paksusuolen
sisällöstä.

Mu ym.
(2017)

20 rottaa

6 viikon ajan joko normaaliproteiinista (20 % proteiinia)
ruokavaliota tai runsasproteiinista (45 % proteiinia) ruokavaliota.
Ulostenäytteistä ja proksimaalisesta paksusuolen sisällöstä
tutkittiin mikrobikoostumukset.

Tulokset
Normaaliproteiininen ruokavalio johti monipuolisempaan
paksusuolen mikrobistoon verrattuna runsasproteiiniseen
ruokavalioon.
Runsasproteiininen ruokavalio verrattuna normaaliproteiiniseen:
- Clostridium coccoides ja C. leptum ↓
- Faecalibacterium prausnitzii ↓
Runsasproteiininen ruokavalio verrattuna normaaliproteiiniseen:
- Escherichia-suku ↑
- Shigella-suku ↑
- Enterococcus-suku ↑
- Streptococcus-suku ↑
- sulfaattia pelkistävät bakteerit ↑
- Ruminococcus-suku ↓
- Akkermansia-suku (ei havaittu ollenkaan
runsasproteiinisella ruokavaliolla) ↓
- Faecalibacterium prausnitzii ↓
Muutoksia ulosteen mikrobikoostumuksessa huomattiin 4 viikon
jälkeen.
Runsasproteiininen ruokavalio verrattuna normaaliproteiiniseen:
- Escherichia coli↑
- Akkermansia muciniphila, ↓
- Bifidobacterium-suku ↓
- Prevotella-suku ↓
- Ruminococcus bromii ↓
- Roseburia-suku ↓
- Eubacterium rectale ↓
(jatkuu)
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Viite
Opapeju
ym.
(2009)

N
40 porsasta

Zhu ym.
(2016)

55 rottaa

Menetelmät
Tutkittiin ruoan proteiininmäärän vaikutusta suolistolle toksiselle
Escherichia colille (ETEC) altistettujen porsaiden paksusuolen
mikrobiomiin ja terveyteen. Porsaille syötetiin 14 päivän ajan joko
runsasproteiinista (22,5 % proteiinia) tai normaaliproteiinista
(17,6 % proteiinia) ruokaa ja 8 päivän jälkeen porsaat altistettiin
ETEC:lle. Paksusuolen sisällöstä tutkittiin mm.
mikrobikoostumusta.
Tutkittiin eri lihojen proteiinien vaikutusta mikrobiomiin. 14
päivän ajan 5 eri ruokavaliota, joissa kaikissa 20 % proteiinia:
sianlihaproteiinilla, naudanlihaproteiinilla, kalaproteiinilla, soijan
proteiinilla tai kaseiinilla täydennetty ruoka. Tämän jälkeen
tutkittiin mm. rottien ulosteen mikrobikoostumus.

↑ = mikrobin määrä lisääntyy/ on suurempi, ↓ mikrobin määrä vähenee/ on pienempi

Tulokset
Runsasproteiininen ruokavalio 14 päivän jälkeen verrattuna
normaaliproteiiniseen:
- Roseburia-suku ↓
- kokonaisbakteerien määrä ja monipuolisuus ↓

Naudan- ja sianlihaproteiinia syöneet verrattuna kaseiinia
syöneisiin:
- Allobaculum-suku ↑
- Lachnospiraceae ja Lachnospiraceae ↓
Soijan-, naudan ja kalan proteiinia syöneet verrattuna kaseiinia
syöneisiin:
- Blautia-suku ↑
Kaseiinia ja soijaproteiinia syöneet verrattuna muihin:
- Bacteroides-suku ↑
- Lactobacillus-suku ↓
Lihaproteiinia syöneet (sikaa, nautaa tai kalaa) verrattuna muihin:
- Lactobacillus-suku ↑
- Bacteroides-suku ↓
- Fusobacterium-suku ↓
- Prevotella-suku ↓
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4.4 Ihmistutkimukset

Ihmistutkimuksissa on ruokavalion todettu merkittävästi muuttavan paksusuolen mikrobiomia
niin lyhyellä (David ym. 2014) kuin pitkällä (Wu ym. 2011) aikavälillä. Ihmistutkimukset, jotka
käsittelevät proteiinien fermentaation vaikutuksista paksusuolen mikrobiomiin on kuvattu
Taulukossa 3. Eläinperäinen ruokavalio, joka sisälsi runsaasti proteiinia, rasvaa, lihaa,
kananmunia ja juustoa lisäsi sappea kestäviä Alistipes-, Bilophila-, ja Bacteroides-sukujen
bakteereita paksusuolessa jo neljän päivän ruokavaliointervention jälkeen (David ym. 2014).
Eläinperäinen ruokavalio lisäsi erityisesti Bilophila wadsworthian kasvua. Wun ym. (2011)
poikkileikkaustutkimuksessa huomattiin, että runsas eläinproteiinin, erilaisten aminohappojen
ja tyydyttyneen rasvan saanti oli yhteydessä Bacteroides-enterotyypin suureen määrään
ulosteessa. Runsas hiilihydraattien syönti oli yhteydessä Prevontella-enterotyypin suureen
määrään.

Pilottitutkimuksessa tarkasteltiin proteiiniravintolisien vaikutuksia urheilijoiden paksusuolen
mikrobiomiin

(Moreno-Pérez

ym.

2018).

Satunnaistetussa,

kontrolloidussa,

kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa urheilijat söivät proteiinilisää 10 viikon ajan. Proteiinilisä
sisälsi heraa ja hydrolysoitua naudanlihaproteiinia. Kontrolliryhmä söi maltodekstriiniä, joka
on nopeasti imeytyvää tärkkelystä. Ulostenäytteistä tutkittiin muun muassa mikrobien ja
proteiinien fermentaatiotuotteiden määriä. Proteiinilisä johti Bacteroidetes–pääjakson
mikrobien lisääntymiseen ja hiilihydraatteja fermentoivien, terveydelle edullisten bakteerien,
Roseburia- sekä Blautia-sukujen ja Bifidobacterium longum, määrien laskuun.

Proteiinien fermentaation on osoitettu vähentävän kasvien hiilihydraatteja fermentoivien
bakteerien määrää useissa interventiotutkimuksissa (Duncan ym. 2007, Russell ym. 2011,
David ym. 2014). Runsasproteiininen ruokavalio vähensi Roseburia-suvun ja Eubacterium
rectale-bakteerien kasvua. Lisäksi hiilihydraattien fermentaatioon liitetyn Bifidobakteriumsuvun bakteerien määrä eläinperäisellä ruokavaliolla (Duncan ym. 2007) ja Ruminococcus
bromiin (David ym. 2014) määrä runsasproteiinisella ruokavaliolla vähenivät. Duncanin ym.
(2007) kuuden viikon interventiossa, jossa verrattiin runsaasti proteiinia sisältävää ruokavaliota
normaaliproteiiniseen ruokavalioon, ei kuitenkaan huomattu eroa Clostridium- ja Bacteroidessukujen sekä sulfaattia tuottavissa bakteereissa eri ruokavalioiden välillä. Russellin ym. (2011)
interventiotutkimuksessa

Bacteroides-suvun

bakteerien

määrä

oli

jopa

pienempi

runsasproteiinisella ja vähähiilihydraattisella ruokavaliolla verrattuna normaaliproteiiniseen
ruokavalioon.
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Kaikissa tutkimuksissa ei ole havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja mikrobikoostumuksissa
ei ruokavalioiden välillä (Windey ym. 2012a, Beaumont ym. 2017). Vaihtovuoroisessa
interventiotutkimuksessa 20 tervettä vapaaehtoista aikuista söi joko runsasproteiinista tai
vähäproteiinista ruokavaliota kahden viikon ajan, jonka jälkeen syötiin kahden viikon ajan
toista koeruokavalioista (Windey ym. 2012a). Proteiinien fermentaatiota arvioitiin virtsa- ja
ulostenäytteiden

fermentaatiotuotteiden avulla

mikrobikoostumusta

eri

ruokavalioilla.

ja

tutkittiin

Tuloksissa

ei

muun
havaittu

muassa ulosteen
eroja

ulosteen

mikrobikoostumuksissa eri ruokavalioiden välillä, vaikka proteiinien fermentaatio lisääntyi
runsasproteiinisella ruokavaliolla.

Beaumontin ym. (2017) interventiotutkimuksessa 38 ylipainoista aikuista söi kolmen viikon
ajan kaseiinilla tai soijaproteiinilla täydennettyä ruokaa. Kontrolliryhmä söi maltodekstriiniä.
Ulosteesta ja peräsuolen solunäytteistä tutkittiin mikrobikoostumus ja ulosteesta, virtsasta sekä
verestä aineenvaihdunnan tuotteita. Merkitseviä eroja mikrobiryhmissä ei ollut eri
ruokavalioiden välillä, minkä tutkijat epäilevät johtuneen suolistomikrobien suuresta
yksilöllistä vaihtelusta. Runsasproteiinisilla ruokavalioilla proteiinien fermentaatiotuotteiden
määrät kuitenkin nousivat.
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Taulukko 3. Proteiinien fermentaation mikrobivaikutusten ihmistutkimukset.
Viite
Tutkittavat
Menetelmät
Beaumont
n=38
Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu interventiotutkimus, jossa
ym. (2017)
Ylipainoiset,
tutkittavat söivät 3 viikon ajan kaseiinilla tai soijaproteiinilla
terveet 18–45täydennettyä ruokaa. Kontrolliryhmä söi maltodekstriiniä.
vuotiaat
Proteiini- tai maltodekstriinilisä täytti 15 % tutkittavien
energiansaannista. Ulosteesta ja peräsuolen biopsioista tutkittiin
mm. mikrobikoostumusta.
David ym.
n=11
Interventiotutkimus, jossa eri proteiininlähteiden vaikutusta
(2014)
Terveet 21–33paksusuolen fermentaatioon. Tukittavien tavanomaista
vuotiaat aikuiset
ruokavaliota seurattiin 5 pv, jonka jälkeen 4 viikon interventio:
eläinperäinen tai kasvipohjainen ruokavalio. Mikrobit tutkittiin
ulostenäytteistä.

Duncan ym.
(2007)

n=19
Terveet, 20–57vuotiaat
ylipainoiset miehet

Vaihtovuoroinen, satunnaistettu 9 viikon interventio, jossa
tutkittavat söivät vaihtovuoroisesti paljon proteiinia ja
keskimääräisesti hiilihydraattia (30 % proteiinia ja 35 %
hiilihydraattia) tai paljon proteiinia ja vähän hiilihydraattia
sisältävää ruokavaliota (30 % proteiinia ja 4 % hiilihydraattia).
Ulostenäytteistä tutkittiin mm. mikrobikoostumus.

Duncan ym.
(2008)

n=47
33 ylipainoista ja
14
normaalipainoista
miestä

Ylipainoisten ja normaalipainoisten ulosteiden
bakteerikoostumusta vertailtiin keskenään. Lisäksi 23 ylipainoista
söi 4 viikon ajan vaihtovuoroisesti joko runsasproteiinista ja
vähähiilihydraattista tai runsasproteiinista ja keskimääräisesti
hiilihydraatteja sisältävää, painonpudotukseen tähtäävää ruokaa,
jonka jälkeen intervention saaneiden ulostenäytteiden
mikrobikoostumusta verrattiin normaalipainoisten
ulostenäytteiden mikrobikoostumukseen.

Tulokset
Merkitseviä eroja mikrobiryhmissä ei ollut eri
ruokavalioiden välillä.

Eläinperäinen ruokavalio verrattuna kasviperäiseen:
- Alistipes ↑
- Bilophila↑
- Bacteroides ↑
- Roseburia ↓
- Eubacterium rectale ↓
- Ruminococcus bromii ↓
- Bilophila wadsworthian ↑
Bacteroidesin ja Clostidiumin määrissä eri
ruokavalioiden välillä ei ollut erot.
Vähähiilihydraattinen ruokavalio verrattuna muihin
ruokavalioihin:
- Roseburia spp. ↓
- Eubacterium rectale ↓
- Bifidobakterium ↓
Eroja ei löytynyt ylipainoisten ja
normaalipainoisten Bacteroidesin määrissä. Eroja
Bacteroidesin määrässä ei myöskään ollut eri
interventioruokavalioita noudattavien välillä.
Runsasproteiininen ja vähähiilihydraattinen
ruokavalio verrattuna muihin ruokavalioihin:
- Roseburia ↓
- Eubacterium rectale ↓
(jatkuu)
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Viite
MorenoPérez ym.
(2018)

Tutkittavat
n=24
18-45-vuotiaita
säännöllisesti
harjoittelevia
maastojuoksijoita

Menetelmät
Satunnaistettu, kontrolloitu, kaksoissokkoutettu pilottitutkimus,
jossa urheilijat söivät proteiinilisää 10 viikon ajan. Proteiinilisä
sisälsi heraa ja hydrolysoitua naudanlihaproteiinia yhteensä noin
20 g ja sitä syötiin kerran päivässä. Kontrolliryhmä söi
maltodekstriiniä, joka ei sisältänyt yhtään proteiinia.
Ulostenäytteistä tutkittiin mm. mikrobien määriä.

Russell ym.
(2011)

n=17
Ylipainoiset, mutta
muuten terveet
miehet

Vaihtovuoroinen satunnaistettu 4 viikon interventio, jossa
tutkittavat saivat joko kontrolliruokavaliota (85 g proteiinia ja 360
g hiilihydraattia päivässä), paljon proteiinia ja vähän
hiilihydraatteja sisältävää (137 g proteiinia ja 22 g hiilihydraattia
päivässä) tai paljon proteiinia ja kohtuullisesti hiilihydraatteja
sisältävää (139 g proteiinia ja 181 g hiilihydraattia päivässä),
laihdutukseen tähtäävää ruokavaliota. Ulostenäytteistä tutkittiin
mm. mikrobikoostumukset.

Windey ym.
(2012a)

n=20
Tervettä 19–41vuotiaita aikuista

Wu ym.
(2011)

n=98
Terveitä aikuisia

Vaihtovuoroinen interventiotutkimus. 2 viikon
normaaliproteiininen ruokavalio, jonka jälkeen 2 viikkoa joko
runsasproteiinista ruokavaliota (> 25 % energiansaannista
proteiinista) tai vähäproteiinista ruokavaliota (9 %
energiansaannista proteiinista), jonka jälkeen 2 viikkoa toista
koeruokavalioista. Muun muassa ulosteen mikrobikoostumus
määritettiin.
Poikkileikkaustutkimus, jossa täytettiin kyselylomake
pitkäaikaisesta ruoankäytöstä ja ulostenäytteiden
mikrobikoostumus tutkittiin.

↑ = mikrobin määrä lisääntyy/ on suurempi, ↓ mikrobin määrä vähenee/ on pienempi

Tulokset
Proteiinilisiä syöneet verrattuna
kontrolliruokavalioon:
- Bacteroidetes–pääjakso ↑
- Bacteroides ↑
- Roseburia ↓
- Blautia ↓
- Bifidobacterium longum ↓
Kontrolliruokavaliota syöneiden ulosteen
bakteerien kokonaismäärä oli suurempi verrattuna
runsasproteiinisiin ruokavalioihin.
Proteiinipitoiset ruokavaliot:
- Roseburia ↓
- Eubacterium rectale ↓
Runsasproteiininen, vähähiilihydraattinen
ruokavalio verrattuna kontrolliin:
- Bacteroides ↓
Ulosteen bakteerit eivät eronneet eri ruokavalioiden
välillä.

Proteiinin ja rasvan runsas saanti:
- Bacteroides –enterotyyppi ↑
Hiilihydraattien runsas saanti:
- Prevontella -enterotyyppi↑

25

5 POHDINTA

Tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella proteiinien fermentaatiolla on monia vaikutuksia
paksusuolen

mikrobiomiin.

Runsasproteiininen

ruokavalio

muuttaa

paksusuolen

mikrobikoostumusta verrattuna normaaliproteiiniseen eläin- ja ihmistutkimuksissa (Taulukot 2
ja 3). Runsasproteiininen ruokavalio saattaa vähentää mikrobien kokonaismäärää ja
monipuolisuutta verrattuna normaaliproteiiniseen ruokavalioon (Opapeju ym. 2009, Russell
ym. 2011, Liu ym. 2014).

Ihmis- ja eläintutkimuksissa todettiin proteiinien fermentaation vähentävän hiilihydraattien
fermentaatioon liitettyjen bakteerien määriä (Taulukot 2 ja 3). Näitä bakteereita olivat
erityisesti Roseburia-suvun bakteerit, Eubacterium rectale ja Ruminococcus bromii. Joissakin
tutkimuksissa terveydelle edullisen Bifidobacterium-suvun bakteerien määrät laskivat
proteiinilisän tai runsasproteiinisen ruokavalion seurauksena verrattuna kontrolliruokavalioon
(Duncan ym. 2007, Mu ym. 2016, Moreno-Pérez ym. 2018). Eläintutkimuksissa terveydelle
edullisiksi miellettyjen Faecalibacterium prausnitziin ja Akkermansian määrät myös laskivat
proteiinien fermentaation myötä (Taulukko 2). Hiilihydraattien fermentaatioon liitettyjen
mikrobien väheneminen on yhteydessä lyhytketjuisten rasvahappojen tuotannon vähenemiseen
paksusuolessa (Ma ym. 2017). Lyhytketjuisilla rasvahapoilla on monia myönteisiä vaikutuksia
paksusuolen terveyteen (Scott ym. 2013). Ne osallistuvat muun muassa immuunipuolustuksen
säätely ja paksusuolen pH:n laskemineen (Ma ym. 2017). Proteiinien fermentaation
seurauksena hiilihydraattien fermentaatioon liitettyjen bakteerien vähenemisellä voi siis olla
haitallisia vaikutuksia paksusuolen terveyteen (Scott ym. 2013).

Proteiinien

fermentaatio

paksusuolessa.

Tämän

lisää

myös

mahdollisesti

kirjallisuuskatsauksen

Bacteroides-suvun

ihmistutkimuksista

bakteereita

kolmessa

todettiin

runsasproteiinisen ruoan lisäävän bakteerien määrää paksusuolessa, kun taas neljässä
ihmistutkimuksista yhteyttä runsasproteiinisen ruoan ja Bacteroidesin lisääntymisen välillä ei
havaittu (Taulukko 3). In vitro -tutkimukset olivat yksimielisempiä, ja useimmissa todettiin
proteiinien fermentaation lisäävän Bacteroidesin määrää (Taulukko 1). In vitro -tutkimusten
avulla on voitu osoittaa eri mikrobien proteolyyttista aktiivisuutta ja niiden perusteella
Bacteroides on yksi proteiineja eniten fermentoivista bakteereista. Yhdessä ihmistutkimuksessa
ja yhdessä eläintutkimuksessa todettiin kuitenkin päinvastainen tulos: runsasproteiininen
ruokavalio

vähensi

Bacteroidesin

määrää

verrattuna

normaaliproteiiniseen

kontrolliruokavalioon (Russell ym. 2011) ja lihaa sisältävä ruokavalio vähensi Bacteroidesin
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määrää verrattuna soijaproteiinia tai kaseiinia sisältävään ruokavalioon (Liu ym. 2014). Ihmisja eläintutkimusten perusteella ei siis voida vetää selkeitä johtopäätöksiä proteiinien
fermentaation vaikutuksista Bacteroidesin määrään, mutta kun huomioidaan kaikki
tutkimukset, vaikuttaa kuitenkin siltä, että proteiinien fermentaatio on yhteydessä Bacteroidesin
määrän kasvuun.

Mahdollisesti

patogeeniset

mikrobit

lisääntyivät

joissakin tutkimuksista proteiinien

fermentaation myötä. Useiden in vitro- ja eläintutkimusten perusteella patogeenisten bakteerien
lisääntyminen oli yhteydessä proteiinien fermentaatioon (Taulukot 1 ja 2). Näitä bakteereita
ovat esimerkiksi jotkin Escherichia-, Shigella- Clostridium ja Bacteroides-sukujen bakteerit.
Ihmistutkimuksissa yhteyttä proteiinien fermentaation ja patogeenien lisääntymisen välillä ei
havaittu, joten siitä ei voida tehdä suoria johtopäätöksiä. Esimerkkejä Bacteroides- ja
Clostridium-sukuihin kuuluvista patogeenisistä bakteereista ovat muun muassa B. fragilis, C.
difficile, C. sordelii C. perfringens ja C. rodentium. Muita patogeenejä ovat esimerkiksi
enterohemorraaginen E. coli, enterotoksinen E. coli, Shigella ja Staphylococcus aureus. Nämä
patogeenit tuottavat proteaaseja, jotka voivat olla haitallisia epiteelikudoksille. Haitalliset
bakteerien tuottamat proteaasit voivat olla yhteydessä muun muassa tulehdukselliseen
suolistosairauteen ja ärtyvän suolen oireyhtymään. Kuitenkin Bacteroides- ja Clostridium sukuihin kuuluu suuri määrä eri lajeja, joista osa voi olla terveydelle edullisia, osa haitallisia ja
osa neutraaleita. Ei siis voida aina yksiselitteisesti sanoa tietyn proteiinien fermentaation
seurauksena lisääntyneen bakteerisuvun olevan haitallinen terveydelle.

Suolistomikrobisto on yhdistetty monien suoliston sairauksien, kuten tulehduksellisen
suolistosairauden, ärtyvän suolen oireyhtymän ja paksusuolen syövän kehittymiseen (Walsh
ym. 2014). Tulehdukselliseen suolistosairauteen liittyy olennaisesti suoliston bakteerien
monipuolisuuden väheneminen ja Roseburian sekä Faecalibacterium prausnitziin määrien
väheneminen. Näiden bakteerien määrät vähenivät myös proteiinien fermentaation seurauksena
useissa tutkimuksissa (Taulukot 2 ja 3). Eläinperäinen ruokavalio lisäsi myös Davidin ym.
(2014) interventiotutkimuksessa Bilophila wadsworthian kasvua, mikä on yhdistetty
tulehduksellisen suolistosairauden ilmenemiseen. Yksi esimerkki paksusuolen syöpään
yhdistetyistä bakteereista on Escherichia coli (Walsh ym. 2014), jonka määrä lisääntyi
proteiinien fermentaation myötä useissa in vitro- ja eläintutkimuksissa (Taulukot 1 ja 2). E. coli
on myös yhdistetty nitrosoamiinien tuotantoon, jotka ovat hyvin tunnettuja karsinogeenejä
(Scott ym. 2013). Vaikuttaa siltä, että suoliston sairauksien ja proteiinien fermentaation välillä
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esiintyy osittain samankaltaisia suoliston mikrobiston muutoksia. Proteiinipitoisen ruokavalion
mahdolliset terveyshaitat voivat osittain välittyä näiden mikrobivaikutusten kautta.

Tutkimustulokset ovat osittain ristiriitaisia keskenään ja ne voivat vaihdelle monista eri syistä
johtuen. Tutkimusasetelmat ovat usein erilaiset, eivätkä tutkimukset mikrobivaikutuksista ole
aina vertailtavissa keskenään. Runsasproteiininen ruokavalio on voitu koostaa ihmis- ja
eläintutkimuksissa monella eri tavalla, kuten lisäämällä lihan määrää tai täydentämällä ruokaa
proteiinilisällä. Koeruokavalioiden proteiinipitoisuudet vaihtelevat eri tutkimuksissa, mikä voi
vaikuttaa tuloksiin. Proteiinipitoisuus jää jopa osassa interventiotutkimuksista epäselväksi. Eri
proteiininlähteet vaikuttavat eri tavalla paksusuolen mikrobikoostumukseen ja fermentaatioon.
In vitro -tutkimuksissa osoitettiin eri mikrobien fermentoivan eri aminohappoja (Smith ja
Macfarlane 1998). Lihan laatu ja valmistustapa vaikuttavat siihen, mitä mikrobeja proteiinien
fermentaatioon osallistuu (Shen ym. 2010). Ihmistutkimusten tuloksiin voi vaikuttaa myös
yksilöiden välinen vaihtelu suoliston mikrobikoostumuksessa. Suuren vaihtelun takia
mikrobikoostumukset eivät aina eroa tilastollisesti merkitsevästi keskenään eri ruokavaliota
syöneiden välillä.

Tämä aiheuttaa sen, ettei tutkimustuloksia proteiinien fermentaation

mikrobivaikutuksista voida yksiselitteisesti yleistää kaikille ihmisille.

Kun proteiinien määrä ruokavaliossa lisääntyy, hiilihydraattien ja niitä fermentoivien
bakteerien määrät vastaavasti yleensä vähenevät. Proteiinien fermentaatiota enemmän
paksusuolen mikrobiomiin ja suoliston terveyteen saattaa vaikuttaa fermentoituvien
hiilihydraattien määrän väheneminen (Yao ym. 2016). Fermentoituvilla hiilihydraateilla on
myönteisiä vaikutuksia paksusuolen terveyteen. Lisäksi on hankala arvioida aiheuttaako
lisääntynyt proteiinien fermentaatio paksusuolessa haitallisia muutoksia paksusuolen
mikrobiomiin, vai ovatko haitalliset muutokset seurausta muusta syödystä ruoasta, esimerkiksi
lihan muiden ainesosien, kuten tyydyttyneen rasvan suuremmasta saannista. Fermentoituvien
hiilihydraattien määrä ei tämän kirjallisuuskatsauksen tutkimusruokavaliossa ollut aina sama.
Esimerkiksi jos runsasproteiinisen koeruokavalion ja normaaliproteiinisen kontrolliruokavalion
fermentoituvien hiilihydraattien määrät eivät ole samat, eivät ruokavalioiden vaikutukset ole
vertailukelpoisia keskenään, mikäli tarkastellaan proteiinien fermentaatiota.

Suolistomikrobiston merkitystä terveydelle on alettu ymmärtämään vasta viime vuosina. Sen
koostumuksen tutkiminen on vaikeaa mikrobiomin laajuuden, monipuolisuuden ja
anaerobisuuden takia (Aro ym. 2014). Anaerobinen suolistomikrobien viljely on haasteellista
ja vain noin 20–30 % suoliston mikrobeista on nykymenetelmin viljeltävissä laboratorio-
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olosuhteissa. Luotettavan kokonaiskuvan saaminen proteiinien fermentaation vaikutuksista
paksusuolen mikrobiomiin on siis vaikeaa.

Ihmisillä tehdyt tutkimukset rajoittuvat lähinnä ulostenäytteillä tehtyihin tutkimuksiin, koska
paksusuolen limakalvonäytteitä ei eettisistä syistä voida terveiltä ihmisiltä ottaa (Aro ym.
2014). Ulostenäytteet kuvaavat melko huonosti paksusuolen alkupään mikrobistoa (Yao ym.
2016). Esimerkiksi ulosteesta mitatut fermentaatiotuotteiden määrät kertovat lähinnä
paksusuolen loppupään aineenvaihdunnasta tuotteista, ei koko paksusuolen. Paksusuolen
alkupään fermentaation tutkiminen on lähes mahdotonta ihmistutkimuksilla. Proteiinien
fermentaatiotuotteet ja niiden vaikutukset ovat lisäksi melko huonosti tunnettuja ja niiden
vaikutusta ei juurikaan ole testattu paksusuolen epiteelisoluihin (Davila ym. 2013).

Eläintutkimusten heikkoutena on se, että on vaikea tietää kuinka hyvin tutkittavan eläimen
suolisto ja sen aineenvaihdunta vastaavat ihmisen suolistoa. Sikojen suolisto vastaa kuitenkin
ihmisten suolistoa paremmin kuin rottien (Yao ym. 2016). Sioilla tehtyjä eläintutkimuksia,
joissa olisi tarkasteltu proteiinien fermentaation mikrobivaikutuksia, on kuitenkin erittäin
vähän. Eläinkokeisiin liittyy myös eettisiä haasteita muun muassa eläinten elinoloihin ja
käsittelyyn liittyen. Eläintutkimuksilla voidaan toisaalta saada parempi kuva fermentaation
vaikutuksista, koska niissä päässään käsiksi paksusuolen sisältöön, mikä saattaa kertoa
ulostenäytteitä paremmin proteiinien fermentaatiosta.

In vitro -suolistomalleilla voidaan tutkia proteiinien fermentaatiota ja sen mikrobivaikutuksia
(Payne ym. 2011). Fermentaatiomallien, kuten muidenkin in vitro -menetelmien etuna on se,
ettei niihin liity samanlaisia eettisiä ongelmia kuin ihmis- ja eläintutkimuksiin. Suolistomallien
avulla saadaan hyvin jäljiteltyä ihmisen paksusuolta, koska niiden olosuhteet, kuten lämpötila,
pH ja hapen määrä, saadaan pidettyä vakioina. In vitro -suolistomallien heikkoutena on
toisinaan huono toistettavuus sekä mikrobien vakauden ja pitkäaikaisten vaikutusten arvioinnin
vaikeus. Suolistomalleilla tehtyjä tutkimuksia proteiinien fermentaatiosta tarvittaisiin lisää,
koska tällä hetkellä niitä on todella vähän.

Tulevaisuudessa proteiinien fermentaatiota voidaan tutkia esimerkiksi nieltävien kapseleiden
tai metabolomiikan avulla (Yao ym. 2016). Nieltävissä kapseleissa on sensoreita, jotka
mittaavat haihtuvia yhdisteitä suolen sisältä. Metabolomiikalla tarkoitetaan kokonaisvaltaista
aineenvaihduntatuotteiden määrittämistä ja se keskittyy pienten molekyylien tutkimiseen
magneettista resonanssia ja massaspektrometriaa hyväksikäyttäen. Metabolomiikan avulla
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voidaan aikaisempaa enemmän ymmärtää paksusuolen biokemiallista ja metabolista tilaa.
Tämän avulla voidaan määrittää metabolisten profiilien eroja terveiden ja sairaiden välillä sekä
ymmärtää paksusuolen mikrobiston vaikutuksia paremmin.

6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Eri ruokavaliot muuttavat paksusuolen mikrobiomia ja fermentaatiota, mutta yhteydet
proteiinien fermentaation ja eri mikrobien välillä ovat osittain epäselvät. Proteiinien
fermentaatio vähentää hiilihydraatteja fermentoivien bakteerien, erityisesti Roseburian ja
Eubacterium rectalen, määriä. Proteiinien fermentaatio näyttää myös lisäävän Bacteroidessuvun bakteerien kasvua, mutta tutkimustulokset eivät ole yksimielisiä etenkään
ihmistutkimusten perusteella. In vitro- ja eläintutkimusten perusteella proteiinien fermentaatio
saattaa lisätä patogeenisten bakteerien kasvua, mutta ihmistutkimuksissa proteiinien
fermentaation vaikutukset patogeeneihin ovat epäselvät. Muiden mikrobien osalta tutkimusten
välillä oli suurta vaihtelua, mikä voi johtua monista sekoittavista tekijöistä, kuten vaihtelevista
tutkimusasetelmista,

suolistomikrobiston

yksilöllisistä

eroista

ja

fermentoituvista

hiilihydraateista.

Tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella vaikuttaa siltä, että proteiinien fermentaatio voi johtaa
haitallisiin mikrobimuutoksiin paksusuolessa. Tutkimuksia aiheesta löytyy kuitenkin melko
vähän ja aihe on melko huonosti tunnettu. In vitro-, eläin- ja ihmistutkimuksia tarvitaan lisää,
jotta saadaan parempi käsitys siitä, mikä merkitys proteiinien fermentaatiolla on suolen ja
ihmisen terveyteen. Tarvitaan myös lisää pelkästään proteiinien fermentaatiota käsitteleviä
tutkimuksia, joissa sekoittavat tekijät, kuten fermentoituvat hiilihydraatit, on paremmin
huomioitu.
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