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Johdanto: Täysjyväviljojen kulutuksen määrä on yhdistetty kuolleisuuden ja merkittävien kroonisten sairauksien vähentyneeseen riskiin. Suojaavan vaikutuksen taustalla on arveltu olevan täysjyvän sisältämä ravintokuitu sekä laaja joukko fytokemikaaleja, kasvien sekundäärimetaboliitteja, joilla on useita mahdollisia
terveysvaikutuksia. Fytokemikaalien vaikutusmekanismit sairauksien ehkäisyssä ovat suurelta osin tuntemattomia, mutta ne ovat luonteeltaan additiivisia ja synergistisiä, eli yhdisteet on saatava elimistöön yhtäaikaisesti ruoan mukana havaitun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Ennen kuin fytokemikaalit voivat saavuttaa
kohteensa elimistössä, niiden on vapauduttava kuitumatriisista pääasiassa ruokaprosessoinnin ja suoliston
mikrobifermentaation seurauksena. Väitöskirjatyön tavoitteena oli selvittää entsymaattisen bioprosessoinnin,
raskituksen (taikinajuurimenetelmän) ja in vitro -suolistomikrobifermentaation vaikutus täysjyvävehnän ja
-rukiin metaboliittiprofiiliin. Erityisesti työssä päädyttiin tutkimaan kahta täysjyväviljojen terveysvaikutusten kannalta keskeistä fytokemikaaliryhmää, betaiineja ja fenolihappoja.
Aineistot ja menetelmät: Tutkimusta varten valmistettiin ruis- ja vehnäleipiä erilaisin menetelmin, kuten
taikinajuurta käyttäen. Osa leivistä prosessoitiin in vitro -mallilla, joka jäljittelee ihmisen ruoansulatuskanavaa aina pureskeluvaiheesta suolistomikrobifermentaatioon. Lisäksi tutkittiin ruis- ja vehnäleseen vaikutusta hiirten suolistomikrobiston koostumukseen. Pääasiallisena tutkimusmetodina näytteiden analysoinnissa
käytettiin nestekromatografiaa ja massaspektrometriaa hyödyntävää metabolomiikkaa.
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Tulokset: Tutkimuksessa havaittiin taikinajuuren käytön vaikuttavan merkittävästi etenkin ruisleivän sisältämiin fytokemikaaleihin ja muihin bioaktiivisiin yhdisteisiin, kuten haaraketjuisiin aminohappoihin. Useita
uusia fytokemikaaleja, kuten aminohappojen betaiinijohdannaisia, havaittiin viljoista ensimmäistä kertaa.
Lisäksi tutkimus antoi lisänäyttöä siitä, miten lesepitoinen ruokavalio vaikuttaa suolistomikrobiston koostumukseen hiirillä lisäten sellaisten mikrobien määriä, jotka on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty hyödyllisiin
terveysvaikutuksiin. Lisäksi mikrobien havaittiin tuottavan betaiinijohdannaisia, joiden lähde oli todennäköisesti ravinnon sisältämä glysiinibetaiini. Entsymaattinen bioprosessointi lisäsi merkittävästi vapaiden fenolihappojen määrää leivissä ja vaikutti lisäksi muiden fytokemikaalien määriin, mutta suolistomikrobiston
tuottamiin metaboliitteihin bioprosessoinnilla ei ollut merkittävää vaikutusta.
Johtopäätökset: Ruokaprosessoinnilla ja etenkin mikrobimetabolialla vaikuttaa olevan tärkeä rooli täysjyvien fytokemikaalien biosaatavuudessa. Metabolomiikan avulla on mahdollista tunnistaa yksittäisiä täysjyvästä
peräisin olevia metaboliitteja. Yksi metaboliiteista on 5-aminovaleriaanahappobetaiini, jonka on aiemmissa
tutkimuksissa havaittu vähentävän sydänsolujen hapentarvetta iskemiassa. Tutkimuksen löydökset kannustavat jatkotutkimuksiin, joissa tiettyjä metaboliitteja tutkittaisiin kohdennetusti vaikutusmekanismien selvittämiseksi. Tutkimus korostaa ruokaprosessoinnin potentiaalia terveyttä edistävien funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämisessä ja suolistomikrobiston merkitystä terveysvaikutusten välittäjänä.
Avainsanat: aineenvaihduntatuotteet, bioaktiiviset yhdisteet, fermentointi, massaspektrometria,
nestekromatografia, ruis, suolistomikrobisto, täysjyväjauhot
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JOHDANTO

Jyvät ovat eräiden ruoholajien (Poaceae-heimo) tuottamia pähkylämäisiä hedelmiä. Monet niistä, kuten
vehnä, maissi ja riisi, ovat merkittäviä ravinnonlähteitä, ja jyvien arvellaan kattavan yli puolet ihmiskunnan ravinnosta saamasta energiamäärästä. Pohjois- ja
Itä-Euroopassa vehnä ja ruis ovat tärkeimmät leivän
valmistukseen käytettävät viljalajit. Ruis on peräisin
nykyisen Turkin itäosasta, jossa se ilmaantui ensin
rikkakasvina aiemmin viljeltyjen viljojen joukkoon ja
levisi ihmisten mukana pohjoisemmaksi paremman
talvenkestävyytensä ansiosta. Ruis saapui jo yli 4 000
vuotta sitten Suomeen, jossa se mahdollisesti vihdoin
kehittyi ruokaviljaksi. Suomalaisia rukiinjyviä vietiin
kauppareittien ja muuttoliikkeen myötä 1000-luvulta jaa. ensin Itämeren alueelle ja 1600-luvulta lähtien
aina Pohjois-Amerikkaan asti (Schlegel 2013). Rukiilla on Suomessa erityisen tärkeä asema kulttuurisesti
ja ravitsemuksellisesti, mistä kertoo ruisleivän valinta maan kansallisruoaksi vuonna 2017 ja se, että ruis
on suomalaisten merkittävin ravintokuidun lähde.
Täysjyvä sisältää kaikki jyvän osat (jauhoydin, alkio ja lese) niiden alkuperäisessä suhteessa. Epidemiologisissa tutkimuksissa täysjyvien käytön on havaittu alentavan kokonaiskuolleisuuden ja useiden
sairauksien, kuten sepelvaltimotaudin, aivoinfarktin, tyypin 2 diabeteksen ja kolorektaalisyövän riskiä
(Aune ym. 2013, Chen ym. 2016, Schwingshackl ym.
2017). Lisäksi rukiilla on havaittu itsenäinen terveysvaikutus, niin sanottu ruistekijä. Se ilmenee alentuneena insuliinivasteena täysjyvävehnään verrattuna,
vaikka molemmat saavat aikaan vastaavan verensokerin nousun. Tämän seurauksena verensokeri laskee
hitaammin, mikä pitkittää kylläisyyden tunnetta ja
vähentää tulehdusmarkkereiden määrää elimistössä.
Ruistekijän syytä ei toistaiseksi tunneta.
Täysjyvä on runsas ravintokuidun, mineraalien ja
hivenaineiden lähde. Lisäksi se sisältää laajan joukon
fytokemikaaleja, kasvien sekundäärimetaboliitteja,
jotka kasveilla toimivat muun muassa pigmentteinä ja puolustuskemikaaleina. Ihmiselimistöön päätyessään ne eivät toimi ravintoaineina, vaan sen sijaan monet niistä saavat aikaan fysiologisen vasteen.
Tärkeimpiä in vitro -tutkimuksissa havaittuja fytokemikaalien vaikutuksia ovat vapaiden radikaalien
muodostumista ja oksidatiivista stressiä estävät antioksidatiiviset mekanismit; lisäksi ne voivat säädellä solujen erilaistumista, lisääntymistä ja apoptoosia,
geenien ilmentymistä sekä entsyymien aktiivisuustasoa. Täysjyvien sisältämiä fytokemikaaliryhmiä ovat
muun muassa alkyyliresorsinolit, bentsoksatsinoidit,
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betaiinit, fenolihapot, flavonoidit, kasvisterolit ja lignaanit. Näiden yhdisteiden tarkkaa vaikutusmekanismia elimistössä ei ole kyetty varmistamaan, mutta
vaikutus on luonteeltaan synergistinen ja additiivinen, eli yksittäisellä yhdisteellä fysiologista vastetta ei
välttämättä havaita (Liu 2003). Monet fytokemikaalit
muistuttavat kemialliselta rakenteeltaan lääkeainemolekyylejä, ja joistakin, kuten salisyylihaposta, on
johdettu edelleen käytössä olevia lääkeaineita. Tästä
syystä fytokemikaalien tutkimuksella on merkitystä
sekä ravitsemustieteessä että lääkekehityksessä.
Ennen imeytymistään verenkiertoon fytokemikaalit altistuvat metabolisille muutoksille. Taikinajuuri,
joka on ruisleivän pääasiallinen leivontamenetelmä,
sisältää maitohappobakteereita, jotka voivat muokata fytokemikaalien rakennetta jo leivässä. Suuri osa
metaboliasta tapahtuu kuitenkin paksusuolessa, jonne fytokemikaalit pääsevät liukenemattomaan kuituun sitoutuneina. Suolistomikrobien entsyymit vapauttavat fytokemikaalit kuitumatriisista, ja muokkaavat niitä helpommin imeytyvään muotoon sekä
mahdollisesti myös lisäävät niiden bioaktiivisuutta.
Samaan aikaan kuitupitoinen ruokavalio muokkaa
suolistomikrobiston koostumusta suosimalla hyödyllisiä mikrobeja, kuten Lactobacillus ja Bifidobacterium.
Fytokemikaaleja ja muita metaboliitteja voidaan
tutkia metabolomiikalla, jonka avulla näitä pienikokoisia yhdisteitä analysoidaan laaja-alaisesti esimerkiksi verenkierrosta, yksittäisestä solusta tai koko
organismista, kuten kasvista. Kohdentamattoman
metaboliittiprofiloinnin avulla on mahdollista tunnistaa metaboliitit, joiden tasot ovat muuttuneet esimerkiksi intervention seurauksena. Analyysimenetelmänä käytetään tavallisesti massaspektrometriaa
tai NMR:ää.
Tässä tutkimuksessa selvitettiin ruokaprosessoinnin ja suolistomikrobifermentaation vaikutusta täysjyväviljojen fytokemikaaleihin leivässä, ihmisen suolimallissa ja kahdessa eri hiirimallissa (Kuva 1). Lisäksi
tavoitteena oli tutkia lesettä sisältävän ruokavalion
vaikutusta hiirten suolistomikrobiston koostumukseen sekä leseestä peräisin olevia mikrobimetaboliitteja.

AINEISTOT JA MENETELMÄT

Näytteet
Tutkimusta varten valmistettiin VTT:llä vehnä- ja
ruisleipiä, kuten bioprosessoitua ruislesettä sisältävää vaaleaa vehnäleipää sekä taikinajuurella ja ilman
valmistettua täysjyväruisleipää. Taikinajuurella valmistettuihin leipiin käytettiin tavallista leivontahii380
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vaa (Candida milleri) ja kahta tyypillistä maitohappobakteerikantaa: Lactobacillus brevis ja Lactobacillus plantarum. Osa leivistä kävi läpi in vitro -suolimallin (Aura 2005) mikrobimetabolian selvittämiseksi:
mallissa simuloitiin ihmisen ruoansulatuselimistön
eri osia jauhamalla näytteet ja muun muassa lisäämällä niihin ensin syljen ja sitten haiman entsyymejä. Ohutsuolimallin läpikäyneet näytteet siirrettiin
anaerobiseen paksusuolimalliin, jonka suolistobakteeristo inkuboitiin usealta vapaaehtoiselta peräisin
olevalla fekaalisuspensiolla. Lisäksi lesettä annettiin
C57BL/6J-hiirille ja näytteet otettiin suolen sisällöstä
mikrobikoostumuksen määrittämiseksi. Sen selvittämiseksi, mitkä elimistöön päätyneet yhdisteet ovat
peräisin suolistomikrobeista, vertailtiin lisäksi kudosnäytteitä tavanomaisilta ja mikrobittomilta (germfree) C57BL/6NTac-hiiriltä.
LC–MS-analyysi ja 16S-rRNA-sekvensointi
Analyysia varten jyvä-, suolensisältö- ja kudosnäytteet ensin tarvittaessa homogenisoitiin. Metaboliittien uuttoa ja proteiinien saostumista varten näytteisiin lisättiin metanolia (80–90 % v/v) suhteessa
300–500 µl 100 mg:aa näytettä kohti. Näyteputket
vorteksoitiin ja sentrifugoitiin (tavallisesti 13 000
rpm, 10 min). Supernatantti (kirkas liuos) kerättiin,
suodatettiin ja siirrettiin lasivialeihin analyysia varten. Nestekromatografia suoritettiin UPLC:llä (Agilent Technologies 1290) käyttämällä käänteisfaasija/tai HILIC-kolonnia ja gradienttieluutiota. Massaspektrometrometriaan käytettiin QTOF-instrumenttia (Agilent Technologies 6540), joka mittaa ionien
massa-varaussuhteen niiden sähkökentässä saavuttaman nopeuden perusteella. Metaboliittien tunnistusta varten ionit fragmentoitiin törmäyskammiossa, ja
sen tuloksena saatua MS/MS-spektriä verrattiin standardikirjastoon sekä julkisesti saatavilla oleviin tietokantoihin, kuten METLIN:iin. Hiirten suolistomikrobiston koostumus suvun tarkkuudella selvitettiin
sekvensoimalla mikrobien 16S-ribosomaalinen RNA.
Data-analyysi
Massaspektrometrin tuottama raakadata prosessoitiin tutkimuksen alkuvaiheessa laitteenvalmistajan
ohjelmistolla,ja myöhemmin siirryttiin käyttämään
vapaan lähdekoodin MS-DIAL:ia (Tsugawa ym. 2015).
Raakadatan normalisoinnin jälkeen metaboliitti-ionien tuottamat kromatografiset piikit kerättiin ja linjattiin näytteiden välillä. Kohdentamattoman lähestymistavan takia metaboliittien pitoisuuksia ei määritetty kvantitatiivisesti, vaan niiden suhteelliset tasot
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laskettiin havaittujen ionien lukumäärän perusteella.
Useita tilastollisia malleja hyödynnettiin analyysissa.
Pääkomponenttianalyysin (PCA) avulla moniulotteinen data redusoitiin kahteen pääkomponenttiin, jolloin kunkin näytteen metaboliittiprofiilin suhteellisia eroja voitiin tarkastella kaksiulotteisessa kuvassa.
Tilastollisena menetelmänä metabolomiikkadatalle
käytettiin lähinnä yksisuuntaista varianssianalyysia,
jolle tehtiin monimuuttujakorjaus tilastollisten testien suuren lukumäärän takia. Bakteeridatalle käytettiin ei-parametrisiä testejä (Kruskalin–Wallisin testi
ja Mannin–Whitneyn U-testi), jotka eivät vaadi normaalijakaumaa.

TULOKSET

Ensimmäisen osatutkimuksen tavoitteena oli selvittää entsymaattisen bioprosessoinnin vaikutusta fytokemikaaleihin ruisleseessä, jota oli lisätty vaaleaan
vehnäleipään. Vertailussa oli mukana lisäksi vaalea
vehnäleipä, johon oli lisätty prosessoimatonta ruislesettä, tavanomainen vaalea vehnäleipä ja taikinajuurella leivottu täysjyväruisleipä. Bioprosessointi
sai aikaan fytokemikaalien määrissä muutoksia, jotka poikkesivat selvästi taikinajuuren vaikutuksista.
Odotetusti entsyymit vapauttivat runsaasti fenolihappoja imeytyvään muotoon, ja esimerkiksi vapaan
ferulahapon määrä leivässä oli yli satakertainen prosessoimattomaan leseleipään verrattuna. Lisäksi
useiden bentsoksatsinoidien ja flavonoidien aglykonien (yhdiste ilman sokeriosaa) ja monoglykosidien
määrä lisääntyi, mikä viittaa siihen, että prosessointi vapautti sokeriosia kyseisistä yhdisteistä. Osa löydetyistä metaboliiteista raportoitiin rukiista ensimmäistä kertaa, kuten DIM2BOA (bentsoksatsinoidi),
3,4,5-trimetoksikanelihappo (fenolihappo) ja etyylip-kumaraatti (fenolihapon esteri).
Tutkimuksen toisessa osassa syvennyttiin taikinajuuressa tapahtuvan bakteerifermentaation vaikutuksiin rukiin ja vehnän sisältämissä fytokemikaaleissa ja muissa yhdisteissä. Kohdentamattomalla
LC–MS-metaboliittiprofiloinnilla tutkittiin näytteitä muun muassa taikinajuurella tai pelkällä hiivalla leivotuista täysjyväruis- ja vehnäleivistä. Taikinan
hapatusprosessi aiheutti rukiissa selkeän muutoksen
kokonaismetaboliittiprofiiliin: 711 havaittua signaalia olivat tasoltaan vähintään kaksinkertaisia hiivalla
leivottuun ruisleipään verrattuna (p < 0.01), ja näistä
signaaleista oli mahdollista tunnistaa 110 metaboliittia. Näiden metaboliittien joukossa oli muun muassa
fenolihappojen mikrobimetaboliitteja, haaraketjuisia
aminohappoja (BCAA), aminohappojen metaboliit382
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teja ja haaraketjuisia aminohappoja sisältäviä pieniä
peptidejä. Osa signaaleista oli myös merkittävästi alhaisempia hapatetussa leivässä (352 signaalia, joista
69 tunnistettua metaboliittia, kuten muuttumattomia fenolihappoja). Vehnässä muutos oli selvästi vähäisempi: tunnistettuja eroavaisia metaboliitteja oli
noin kaksi kertaa vähemmän kuin rukiissa, ja tasoltaan kasvaneista metaboliiteista valtaosa oli samoja
kuin rukiissakin.
Kolmas tutkimuksen osa tutki entsymaattisen
bioprosessoinnin vaikutusta fenolihappojen suolistomikrobimetaboliaan, jota tutkittiin in vitro -suolimallilla ja kahdella massaspektrometriaan pohjautuvalla menetelmällä (GC×GC–TOF-MS ja UPLC–
QTOF–MS). Aikaisemmista vehnällä suoritetuista
tutkimuksista poiketen bioprosessointi ei merkittävästi lisännyt fenolihappojen mikrobimetaboliitteja siitä huolimatta, että bioprosessoinnin seurauksena enemmän vapaita fenolihappoja oli mikrobien
saatavilla. Tulosten pohjalta diferulahappojen metaboliareitteihin ehdotettiin uusia yhdisteitä, kuten
p-kumarihappo, vaniljahappo, 3-(4-hydroksifenyyli)propionihappo, 4-hydroksifenyylietikkahappo ja
4-metyylikatekoli.
Neljännessä osatutkimuksessa määritettiin lesepitoisen ruokavalion vaikutus suolistomikrobiston
koostumukseen C57BL/6J-hiirillä. Lisäksi tutkittiin
normaaleja ja mikrobittomia C57BL/6NTac-hiiriä
vertaamalla, tuottavatko suolistomikrobit betaiinimetaboliitteja ruokavalion seurauksena, kuten aiemmissa tutkimuksissa on oletettu (Pekkinen ym. 2015).
Useiden betaiinien, paitsi glysiinibetaiinin, tasot nousivat paksusuolen sisällössä niillä C57BL/6J-hiirillä,
jotka olivat lesepitoisella ruokavaliolla. Sama ilmiö
havaittiin myös C57BL/6NTac-hiirillä: mikrobittomilla hiirillä kudosten glysiinibetaiinitasot olivat samat kuin tavallisilla hiirillä, mutta useiden muiden
betaiinien (esim. 5-aminovaleriaanahappobetaiini)
kohdalla tasot olivat selvästi tavallisia hiiriä alemmat.
Ihmisen suoliston in vitro -mallissa glysiinibetaiinin
taso romahti fermentaation aikana, kun taas muiden
betaiinien tuotanto säilyi koko 24 tunnin fermentaation ajan. Lesepitoinen ruokavalio muutti suolistomikrobiston koostumusta C57BL/6J-hiirillä siten, että bakteerisuvuista mm. Akkermansia, Bifidobacterium, Lactobacillus ja Parasutterella olivat runsastuneet
lesedieetillä olleilla hiirillä. Mikrobiston alfadiversiteettiä (monimuotoisuutta) mitattiin myös eri dieeteillä olleista hiiristä, ja yllättäen vehnän aleuronia
(leseen sisin kerros) saaneilla hiirillä alfadiversiteetti
oli matalampi kuin ruislese- tai kontrollidieettiryh© Suomen Farmasialiitto ry

millä. Ruislese ei myöskään lisännyt mikrobiston monimuotoisuutta kontrolliryhmiin verrattuna.

POHDINTA

Ensimmäisen osatutkimuksen tulosten perusteella leseen entsymaattinen bioprosessointi vapauttaa
täysjyvän fytokemikaaleja, etenkin fenolihappoja,
paremmin imeytyvään muotoon. Bioprosessointia
voitaisiin siten hyödyntää funktionaalisten elintarvikkeiden kehityksessä, kuten vaalean vehnäleivän
ravintoarvon lisäämisessä. On kuitenkin huomattava, että bioprosessoidun leseen vapauttamat yhdisteet pääsevät suurelta osin imeytymään jo ohutsuolessa, jolloin ne eivät päädy paksusuolen mikrobiston
muokattavaksi. Mikrobimetabolialla tiedetään olevan
merkitystä fytokemikaalien terveysvaikutusten välittämisessä elimistöön, joten tältä osin tutkimuksen
tulokset ovat ristiriitaisia.
Taikinan hapatuksella on entsymaattista bioprosessointia laajempi vaikutus leivän yhdisteprofiiliin.
Tämä johtuu todennäköisesti bakteerien monipuolisemmasta entsyymivalikoimasta verrattuna bioprosessoinnin rajattuun määrään lähinnä hydrolyyttisiä
entsyymejä. Lisäksi rukiissa vaikutus ilmenee voimakkaampana kuin vehnässä, mikä puolestaan on seurausta ruisjuuressa tyypillisesti käytetystä pidemmästä fermentaatioajasta ja korkeammasta lämpötilasta.
Hapatuksessa syntyneet fenolihappometaboliitit ovat
osittain samoja kuin paksusuolen mikrobien tuottamat metaboliitit, mikä voi lisätä mikrobimetaboliittien päätymistä verenkiertoon jo ohutsuolesta. Haaraketjuiset aminohapot (isoleusiini, leusiini ja valiini) ja
useat niitä sisältävät pienet peptidit ovat yksi keskeinen metaboliittiryhmä, jonka määrä oli merkittävästi
suurempi hapatetussa ruisleivässä. Ravinnosta saadut
haaraketjuiset aminohapot muun muassa aktivoivat
mTORC1-signaalinvälityksen luurankolihaksissa, mikä puolestaan inhiboi insuliinin signaalinvälitysreittejä (Lynch ja Adams 2014). Tämä voisi osaltaan selittää
rukiin aikaansaaman matalamman insuliinivasteen
verrattuna täysjyvävehnäleipään, joka tavallisesti on
leivottu käyttämällä ainoastaan hiivaa. Mekanistisia
jatkotutkimuksia sekä kliinisiä tutkimuksia, joissa
on käytetty myös hapanjuurella valmistettua täysjyvävehnäleipää, tarvitaan kuitenkin selvittämään, mikä on taikinajuuressa syntyvien fenolihappojen mikrobimetaboliittien ja haaraketjuisten aminohappojen
merkitys rukiin terveysvaikutuksien kannalta.
Vehnäleseen entsymaattinen bioprosessointi on
aiemmissa tutkimuksissa lisännyt merkittävästi fenolihappojen mikrobimetaboliaa (Mateo Anson ym.
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2009). Tässä tutkimuksessa rukiin bioprosessointi ei
kuitenkaan aiheuttanut merkittäviä eroja metaboliaan. Ruisleseen rakenne poikkeaa vehnäleseestä, joten
se voi esimerkiksi luovuttaa fenolihappoja mikrobien
käyttöön niin, että metabolia saturoituu riippumatta
siitä, onko lese käynyt läpi prosessointia. Bioprosessoinnilla ei siis välttämättä ole merkitystä niille rukiin terveysvaikutuksille, jotka mahdollisesti välittyvät suolistomikrobien kautta. Kahden analyyttisen
menetelmän yhdistäminen tutkimuksessa osoittautui käyttökelpoiseksi mahdollisimman laajan metaboliittiskaalan havaitsemisessa, ja se mahdollisti myös
sellaisten metaboliittien tunnistamisen, joiden ei ole
aiemmin havaittu olevan kytköksissä rukiin syöntiin.
Kahdella hiirimallilla sekä in vitro -suolimallilla
tehtyjen kokeiden ja leipänäytteiden analyysin perusteella tietyt hiiri- ja ihmisnäytteistä löytyneet betaiinit, kuten 5-aminovaleriaanahappobetaiini, alaniinibetaiini ja valiinibetaiini, ovat pääasiassa suolistomikrobien tuottamia metaboliitteja (Kuva 2). Yhdisteiden todennäköisin prekursori tulosten perusteella

on glysiinibetaiini, jota on runsaasti täysjyväviljassa
ja joka voi toimia metyyliryhmän luovuttajana muiden betaiinien metaboliassa. Olemme aiemmin tutkineet 5-aminovaleriaanahappobetaiinin kerääntymistä metabolisesti aktiivisiin kudoksiin, kuten sydänlihakseen ja havainneet, että yhdistettä kuljetetaan aktiivisesti sydänsoluihin ja mitokondrioihin,
joissa se vähentää rasvahappojen hapettumista ja sitä
kautta sydänsolujen hapentarvetta iskeemisissä olosuhteissa (Kärkkäinen ym. 2018). Mekanismi on todennäköisesti sama kuin kemialliselta rakenteeltaan
hyvin samankaltaisella meldoniumilla eli mildronaatilla, jota on käytetty lääkkeenä sepelvaltimotaudin
hoidossa lähinnä Itä-Euroopassa ja jopa dopingaineena sen mahdollisten suorituskykyä parantavien ominaisuuksiensa vuoksi. Sen lisäksi, että bakteerit tuottavat leseen sisältämistä yhdisteistä uudenlaisia metaboliitteja, vaikuttaa lesepitoinen ruokavalio myös
suolistobakteeriston koostumukseen lisäten sellaisten bakteerien määrää, joilla on aiemmin havaittu lähinnä suotuisia vaikutuksia terveyteen ja vastaavas-
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ti vähentäen potentiaalisesti haitallisten bakteerien
määrää. Esimerkiksi Akkermansia-suvun bakteerit on
yhdistetty matalaan paastoverensokeriin ja plasman
triglyseridipitoisuuteen. Tulokset bakteerien hyödyllisyydestä ovat kuitenkin osin ristiriitaisia, ja yksittäisten bakteerien vaikutukset riippuvat myös koko
mikrobiyhteisön koostumuksesta.
Tulosten tulkinnassa on tiettyjä kohdentamattomalle metaboliittiprofiloinnille tyypillisiä rajoitteita: kasviyhdisteistä vasta suhteellisen pieni osa on
karakterisoitu massaspektrometrialla, minkä takia
suuri osa metaboliiteista jää toistaiseksi tunnistamatta; lisäksi tunnistettujenkin metaboliittien merkitys
tai alkuperä on epäsuorien todisteiden varassa, mikä
väistämättä vaatii kohdennettuja lisätutkimuksia esimerkiksi vaikutusmekanismien selvittämiseksi. Toisaalta metabolomiikkatutkimuksella onkin usein arvoa juuri uusien tutkimushypoteesien luomisessa.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Taikinajuuri antaa ruisleivälle sen tyypillisen voimakkaan maun ja parantaa lisäksi leivän rakennetta ja säilyvyyttä. Tässä tutkimuksessa taikinajuuren
käyttö kuitenkin myös lisäsi useiden bioaktiivisten
yhdisteiden määrää lopputuotteessa, mikä voi selittää osan ruisleivän terveysvaikutuksista verrattuna
pelkällä hiivalla fermentoituihin täysjyvätuotteisiin.
Tämä perinteinen leivontamenetelmä on viime aikoina nostanut suosiotaan, ja tutkimus antaa lisäperusteita taikinajuuren käytölle. Kliinisiä kokeita kuitenkin tarvitaan osoittamaan pitävästi ruisjuuren ja
terveysvaikutusten yhteys. Betaiinit osoittautuivat
tutkimuksessa uudeksi mikrobimetaboliittiryhmäksi, joka voi osaltaan olla vastuussa täysjyvien terveysvaikutuksista ja vahvistaa suolistomikrobien tärkeää
roolia terveysvaikutusten välittämisessä elimistöön.
Isotooppileimattuja standardeja käyttämällä voitaisiin myöhemmissä kohdennetuissa tutkimuksissa
määrittää betaiinien metaboliareitit ja lisäksi määrittää mikrobiston selektiivisyys metaboliassa.
Vaikka ruis sisältää joukon farmakologisestikin
kiinnostavia yhdisteitä, jotka ovat vähintään osavastuussa täysjyvän terveyshyödyistä, on niiden vaikutusmekanismien selvitystyö vasta aluillaan. Ruisleipää siten tuskin tullaan määräämään reseptillä ainakaan lähitulevaisuudessa. Fytokemikaalien terveysvaikutusten syvemmällä tuntemisella olisi merkitystä
kasvipainotteisen ruokavalion edistämisessä, terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kehityksessä ja mahdollisesti lääkekehityksessäkin uusien potentiaalisten
molekyylien ja vaikutuskohteiden löytymisen myötä.
© Suomen Farmasialiitto ry
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Effects of food processing and gut
microbial metabolism on whole grain
phytochemicals: a metabolomics
approach
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processing and gut microbial metabolism on whole
grain phytochemicals: a metabolomics approach”
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Background: The consumption of whole grains is
associated with a reduced risk of all-cause mortality
and several diseases, including cardiovascular disease,
type II diabetes, and certain types of cancer. This protective effect has been attributed to the high content
of fibre in the bran section of the grain and to the
wide array of phytochemicals, plant secondary metabolites exhibiting bioactivity in the human body.
The mechanisms of action of phytochemicals in disease prevention are mostly unascertained; however,
they are likely to be additive and synergistic, i.e. the
compounds need to be ingested together for an observable physiological effect. Before phytochemicals
reach their site of action, they are released from the
fibre matrix mainly during food processing and by
gut microbiota. Simultaneously, they are exposed to
microbial metabolism, altering the structure of the
compounds entering the circulation. The aim of the
doctoral thesis was to elucidate the role of enzymatic bioprocessing, sourdough fermentation, and gut
microbial metabolism on the phytochemical profile
of rye and wheat. The study focused on the metabolism of two distinct groups of molecules, phenolic
acids and betaines.
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Materials and methods: Different types of bread,
including processed and whole-grain rye and wheat
bread with or without sourdough fermentation, and
various compartments of cereal grains, including
rye bran and wheat aleurone, were prepared for the
study. Some of the breads were exposed to an in vitro
model of the human gastrointestinal system to study
phenolic acid metabolism, and the bran sections were
fed to a C57BL/6J mouse model to study the metabolism of betaines. The main analytical method in all
sub-studies was untargeted metabolomics utilizing
liquid chromatography–mass spectrometry.
Results: Sourdough fermentation had a significant
impact on the phytochemicals and other metabolites
(e.g. branched-chain amino acids) in bread, particularly in whole-grain rye bread. Several phytochemicals, including amino acid-derived betaines, were detected from cereals for the first time. Bran-enriched
diet altered the gut microbial composition of the mice
and increased the levels of bacterial taxa previously
associated with beneficial health effects. The gut microbes also contribute to the production of betainized
compounds, most likely from glycine betaine obtained
from the diet. Enzymatic bioprocessing greatly increased the levels of free phenolic acids in breads and
altered the levels of other phytochemicals as well, but
it did not have a significant effect on the in vitro gut
microbial metabolism of phenolic acids.
Conclusion: It is becoming increasingly apparent
that food processing and particularly microbial metabolism has an important role in the bioaccessibility of phytochemicals. Metabolomics has proven itself a powerful tool in identifying compounds that
are markers of food intake or part of a novel metabolic process. One such compound identified in this
study, 5-aminovaleric acid betaine, has previously
been found to protect mouse cardiomyocytes from
ischemic conditions. The findings of this study encourage further targeted studies with labelled standards to verify the metabolic routes and to further
elucidate the mechanisms of action of whole grain
phytochemicals. The study highlights the potential
of food processing in developing health-promoting
functional foods and the importance of gut microbiota in mediating the health effects of diet.
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