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Suolistobakteerit voivat suojata
tyypin 2 diabetekselta
Seerumin suuri indolipropionihappopitoisuus

voi suojata tyypin 2 diabetekseen sairastumiselta. Indolipropionihappo on suolistobakteerien aineenvaihduntatuote, jonka tuotantoa
vauhdittaa runsaskuituinen ruokavalio. Tulos
valaisee osaltaan suolistobakteerien toiminnan
yhteyttä ruokavalioon, aineenvaihduntaan ja
terveyteen.
Tutkimuksessa verrattiin kahta ryhmää,
jotka osallistuivat suomalaiseen Diabeteksen
ehkäisytutkimukseen (DPS). Kaikilla tutkittavilla oli tutkimuksen alkaessa ylipainoa, heidän
glukoosinsietonsa oli heikentynyt. Viidentoista
vuoden seurannan aikana osa sairastui tyypin
2 diabetekseen, osa ei. Näiden ryhmien välisiä
eroja selvitettiin kohdentamattomalla metabolomiikka-analyysillä, jonka avulla voitiin selvittää tutkittavien aineenvaihduntaprofiili eli lukuisten aineenvaihduntatuotteiden pitoisuudet.
Suurimmat erot tyypin 2 diabetekseen sairastuneiden ja sairastumattomien aineenvaihduntaprofiileissa havaittiin indolipropionihapon
ja tiettyjen rasva-aineenvaihduntatuotteiden
pitoisuuksissa. Seerumin suuri indolipropionihappopitoisuus suojasi diabetekseen sairastumiselta. Runsas täysjyväviljan ja ravintokuidun
käyttö oli yhteydessä suuriin pitoisuuksiin. Indolipropionihapon suuremman määrän myötä
haiman beetasolujen insuliinineritys näytti säilyvän parempana, mikä voi selittää sen suojaavaa vaikutusta.
Indolipropionihapon yhteyttä diabetesriskiin selvitettiin DPS-aineiston lisäksi kahdessa
väestöpohjaisessa tutkimusaineistossa, suoma-

laisessa METSIM-aineistossa ja ruotsalaisessa
VIP-aineistossa. Myös niissä indolipropionihappo osoittautui diabetekselta suojaavaksi tekijäksi.
Tutkimuksessa tunnistettiin myös useita uusia rasva-aineenvaihdunnan tuotteita, joiden
suuri pitoisuus oli yhteydessä parempaan insuliiniherkkyyteen ja pienempään diabetesriskiin.
Näiden aineenvaihduntatuotteiden pitoisuus
oli sitä suurempi, mitä vähemmän ruokavaliossa oli tyydyttynyttä rasvaa. Niiden, samoin kuin
indolipropionihapon, suuri pitoisuus näytti
suojaavan myös elimistön lievältä tulehdustilalta.
Suolistobakteerien suora määritys on työlästä, joten suolistobakteerien tuottamien aineenvaihdunnan välituotteiden määritys voi olla
käyttökelpoisempi menetelmä selvittää suoliston bakteerien merkitystä esimerkiksi diabeteksen synnyssä. ■
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