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Lk 3 ENNETUS: kui das 
haig las sep si se 
käest pää se da

Lk 6, 7 Pähk lid pa ran da vad 
sü da me ja 
soo les ti ku ter vist

Kõi ge olu li sem te gur tõ hu sa te 
probiootikumide va li kul on…

Mõ ned tu le vik ku vaa ta vad tead la sed leia vad, et probiootiku-
mide vald kon nas ei te gel da pea gi enam mit te nii võrd bak te ri te 
en di, vaid pi gem nen de ka su li ke bak te ri osa de ja kõr val pro duk-
ti de ehk postbiootikumide te maa ti ka ga. Ku na eri ne vad bak te rid 
too da vad eri ne vaid postbiootikume, on probiootilise too te va li-
kul olu li ne jäl gi da, et ka su ta tud oleks või ma li kult pal ju eri ne vaid 
bak te ri lii ke.

Mil li seid aineid probiootilised bak te rid meie or ga nis mis 
too da vad ning mil le jaoks meil neid va ja on? 
Aminohapped – ehk ehi tus ki vid, mil lest ke ha val mis tab val ke: 
li has te, hor moo ni de ja vir gats aine te toot mi seks.

Ensüümid – mõ ned en süü mid soo dus ta vad see di mist, tei sed on 
an ti ok sü dan did või mit me su gus te aine va he tus prot ses si de käi vi-
ta jad. Kui ini me se en da or ga nism too dab sü si ve si ku te tööt le mi-
seks vaid kä pu täie en süü me, siis bak te rid too da vad neid tu han-
deid. Bak te rid jäl gi vad, mi da me söö me ja too da vad just neid 
aineid, mi da pa ras ja gu va ja on.

Lü hi ke se ahe la ga rasvhapped – muu hul gas näi teks või ha pe, mis 
toi dab soo le sei nu voo der da vaid rak ke ja mil lel ar va tak se ole vat 
vä hi vas ta ne toi me. Lü hi ke se ahe la ga rasv ha pe test too de tak se 
ke ha rak ku de jaoks ener giat ning neil on veel mi tu täht sat üles-
an net na gu im muun sus funkt sioo ni tu gev da mi ne, põ le ti ku vä hen-
da mi ne ja al ler gia te lee ven da mi ne. Nad või vad ta kis ta da pär mi-
seen te are ne mist invasiivseks vor miks, mi da ise loo mus ta vad 
hüüfid. Ena mus lü hi ke se ahe la ga rasv ha pe test paik neb jä me soo-
les.

Or gaa ni li sed happed – eri ne vad hap ped, mis aita vad piim hap-
pe bak te ri tel kin ni tu da ja koloniseeruda – ilm selt osalt tä nu sel le-
le, et säi li ta vad kesk kon nas so bi vat pH-d.

Bakteriotsiinid ehk se lek tiiv sed mik roo bi vas ta sed ained – ku na 
probiootikumid töö ta vad “mees kon da de na”, on neil are ne nud 
või me luua oma “an ti bioo ti ku me”, mis põ hi mõt te li selt toi mi vad-
ki na gu an ti bioo ti kum, vaid sel le va he ga, et kui laia toi me ga 
an ti bioo ti kum ta pab tih ti va li ma tult kõi ki bak te reid – nii häid kui 
hal bu – siis bakteriotsiinid tun ne vad ära pa to gee nid ja ta pa vad 
ainult need, jät tes ka su li kud bak te rid puu tu ma ta.

Signaalmolekulid – mis tea vi ta vad meie im muun sus rak ke 
oh tu dest ning näh ta vas ti koor di nee ri vad oma te ge vust teis te 
probiootikumidega.

Sur nud bak te ri te DNA ja rakumembraanid – hu vi ta val kom bel 
või vad ise gi sur nud bak te rid aval da da po si tiiv set toi met, vä hen-
da des sool te põ le tik ke ja sti mu lee ri da imuunsüsteemi. Tun dub, 
et ka sur nud rak ku del on või me si du da tok sii ne.

Virgatsained – näi teks serotoniini ja melatoniini toot mi ne toi mub 
soo les ti kus. Mõ nel ju hul too da vad bak te rid vir gats aineid ise, 
mõ nel ju hul aineid, mis mõ ju ta vad vir gats aine te toot mist ja ta li-
tust.

See kõik on fan tas ti li ne, eks? Need väi ke sed sõb ra li kud bak te rid 
on na gu pi si ke sed kee mia te ha sed, mis aita vad en ne ta da ja ra vi-
da hai gu si ning va rus ta vad meid kõi ge va ja li ku ga. Aga … et see 
juh tuks, peab meie or ga nis mis va lit se ma kesk kond, mis 
probiootiliste bak te ri te elu ja elu jõu du soo siks ning ideaal ne 
kiud aine ri kas ma ter jal, mil lest kõi ki neid ka su lik ke aineid too ta. 
Tei ne või ma lus on tar bi da too det, mil les ju ba on kõik see va ja lik 
ole mas. Het kel on maa il mas vaid üks probiootiline toi du li sand, 
mis li saks mik ro or ga nis mi de le en di le ka ju ba val mis postbiooti-
kume si sal dab. Mui de, tä na seks on sel les avastatud 526 eri ne vat 
post bioo ti list ühen dit.

Mil li se eeli se an nab val mis postbiootikumide si sal du-
mi ne kaps lis? 
Eelkõige probiootikumide toi mi mi se tõ hu su se ja kii ru se.

Ta va lis te probiootilste tab let ti de-pulb ri te pu hul, mil les si sal du-
vad ainult probiootilised bak te rid, pea vad need kõi ge pealt mao 
hap pe li ses kesk kon nas el lu jää ma. Kui see neil õn nes tub ning 
nad jõua vad peen sool de, pea vad nad oma le so bi li ku pin na se 
leid ma (loe: asu ma võit lus se pa to geen se te bak te ri te ga, et nen de 
ar velt oma le ruu mi te ha). Et aga neil sel leks pii sa valt jõu du oleks, 
pea vad värs ked saa bu jad oma le soo les ti kust so bi lik ku kiud aine-
ri kast toi tu leid ma. Al les see jä rel on neil või ma lik oma põ hi töö 
kal la le asu da – ha ka ta toit aineid la gun da ma ja neist postbiooti-
kume toot ma.

Kui aga näi teks ini me ne on hai ge, ta ei ole paar päe va häs ti söö-
nud ega pii sa valt too reid puu- ja juur vil ju tar bi nud, ei ole tal 
probiootikumide kas vuks ja aren guks va ja lik ke kiud aine rik kaid 
toit aineid pak ku da. Ta võ tab ta va list probiootikumi, bak te rid 
jõua vad küll ko ha le, kuid ei suu da lei da va ja lik ke toit aineid ja 
hä vi vad. Su le tud ring.

Dr.OHHIRA® probiootikumide puhul on bakteritele kaasa pandud 
nii kiudainerikas toitainetevaru kui ka juba valmis postbiootiku-
mid. Nii saavad probiootilised bakterid koheselt tööle asuda ja 
postbiootikume juurde toota. Kapslisse kaasa pandud postbioo-
tikumide varu aga pakub kurnatud või põletikuliste protsesside 
käes vaevlevale organismile kohest leevendust, kosutades seda 
vajalike ainetega ja tasakaalustades mikrobioomi, et aidata keha 
isetervenemise protsessidel taastuda ja immuunsusel tugevne-
da.

 
Allikad:  
“Tervise taastamine probiootikumide abil” M.Whittekin
Loeng teemal “Mikrobioom – probiootikumide, prebiootikumide 
ja postbiootikumide mõju tervisele, immuunsüsteemile ja pi-
kaealisusele.” Ross Pelton, RPh, PhD, CCN,

PROBIOOTILISED TOI DU LI SAN DID
 
3-AAS TA NE RET SEPT 12 SOR DI HA PEN DA TUD 
PIIM HAP PE BAK TE RI TE GA:

12 lii ki eri ne vat piim hap pe-
bak te ri elus kul tuu ri. • Prebioo-
tikumid (loo dus li kult esi ne vad 
prebiootilised toit ained on 
toi duks piim hap pe bak te ri te le 
ning on täht sad ka soo les ti ku 
hea olu jaoks). • Fermenteeri-
tud tai me des esi ne vad vi ta-
mii nid, an ti ok sü dan did, mi ne-
raa lid, ami no hap ped, en süü-
mid ja or gaa ni li sed hap ped 
(aita vad luua jä me soo les 
õiget pH ta set).

Rääkides probiootikumidest, soo vi ta tak se tih ti pea le jäl gi da, et 
toi du li sand si sal daks hiig las li kul ar vul mik ro or ga nis me, pa ri-
mal ju hul ka ehk se da, et sel les võik sid mit me ke si su se ta ga-
mi seks esi ne da eri ne vad bak te ri lii gid. Ena mas ti ei pöö ra ta 
tä he le pa nu ühe le te gu ri le, mis on vaat et kõi ge täht sam.

Autismi diag noo si mi se tes te 
tu leb pa ran da da
On põh jen da tud kaht lu si, et laialt ka su tu ses ole vad 
tes tid või vad an da ka va le po si tiiv seid tu le mu si. Mis 
tä hen dab, et osa lap si saab aut is mi diag noo si täies ti 
as ja ta. Mis oma kor da tä hen dab, et osa lap si saab 
ra vi, mi da nad ei va ja ja jääb il ma ra vist, mi da nad 
va ja vad. Sel li se le jä rel du se le tu lid Rutgersi üli koo li 
tead la sed Elizabeth Torres jt., kes aval da sid oma 
töö ka aja kir jas Neural Computation. Nad digiteeri-
sid aut is mi tes ti ning ka su ta sid suht le mis os kus te ja 
män gu hin da mi seks kaa sas kan ta vaid teh no loo giaid 
na gu Apple Watch. Nen de ar gu ment on, et pal ja 
sil ma ga on vä ga ras ke ta ba da kõi ki sot siaal se suht-
lu se ja män gu kee ru li si nüans se, aga see on just see, 
mi da tes ti täit mi sel prae gu te hak se. Pea le gi püü tak-
se tes ti te ge mi sel su ru da kõik reakt sioo nid eel da ta-
vas se mu de lis se, mis jä tab osa as pek te var ju. Just 
need var ja tud ja ta ba ma ta jää nud as pek tid käi tu mi-
ses võik sid an da olu li sed võt med personaliseeritud 
ra vi juur de, näi teks när vi rak ku de kaits mi seks kah-
jus tus te eest, ar va vad tead la sed.  Al li kas: EurekAlert

DELUXE 5-AASTANE RETSEPT 12 SORDI 
HAPENDATUD PIIMHAPPEBAKTERITEGA:

Dr.OHHIRA® probiootikumide 5-aastane 
retsept sisaldab ühtekokku enam kui 500 erine-
vat postbiootilist metaboliiti nagu vitamiinid, 
mineraalid, aminohapped ja orgaanilised 
happed, mis avaldavad organismile kasulikku 
mõju, on tugevad antioksüdandid ning 
toimivad looduslike antibiootikumidena. 
Dr.OHHIRA® 5-aastane retsept aitab taastada 
jämesoole terve mikrofloora, mis on aluseks 
kogu immuunsüsteemile ning aitab säilitada 
üldist tervist ja heaolu.

 
5-AAS TA NE RET SEPT HA PEN DA-
TUD TAI ME DE JA PIIMHAPPE-
BAKTERITEGA: • Probiootikumid 
on ini me se soo les ti ku loo mu lik ku 
mikrofloorasse kuu lu vad ka su li kud 
bak te rid, mis suu da vad asu da ela-
ma ini me se or ga nis mi ja sel le sei-
sun dit  po si  t i iv selt  mõ ju ta da. 
• Prebiootikumide kas vu kesk kond 
– kää ri ta tud puu vil jad, ra vim tai med, 
juur vil jad, ve ti kad ja see ned, mis 

toi da vad probiootikume. • Orgaanilised happed ja muud Ph taset 
balansseerivad orgaanilised happed koos looduslikult esinevate 
vitamiinide, mineraalide, ensüümide ja aminohapetega, toeta-
maks üldist tervist.

 
Dr.OHHIRA® SIS SE -
VÕE TAV KOL LA GEEN: 
Dr.OHHIRA®  kol la gee ni-
jook – on ter vi se, ilu ja noo-
ru se va lem:

•  Elast ne, noo rus lik ja sä-
rav nahk; • pain du vad, elast sed lii ge sed; 
• mak si maal ne töö või me ja ener gi li sus ko-
gu töö päe va jook sul; • hea ene se tun ne ja 
noo rus lik ku se säi li ta mi ne. Meie poolt pa ku tav 
kol la gee ni jook OM-X®+ Kol la geen koos neb kää ri ta tud juur vil ja 
OM-X® ekst rak tist ja vä ga kõr ge kva li tee di ga kol la gee nist.

 

PROBIOOTILINE NA HA HOOL DUS:
 
Dr.OHHIRA® MAGOROKU 
NA HA HOOL DUS ÕLI:
Magoroku sisaldab bo taa ni list se gu, mis ta-
sa kaa lus tab na ha pH-d ning toi dab se da va-
jalike sah ha rii di de, ami no ha pe te ja an ti ok sü-
dan ti de ga. Too tes sisalduv probiootiline 
ekstrakt too dab sa mu ti pH-d ta sa kaa lus ta-
vaid ja hool da vaid or gaa ni li si hap peid, mis 
jät ka vad na ha ter vi se eest hoo lit se vat tsük lit.
 
Dr.OHHIRA® KAMPUKU ILU SEEP:

ühen dab loo dus li ke koos tis aine te, iid se Jaa pa ni fermenteerimis-
kunsti ja nüü dis aeg se tea du se, et luua pu has tav, ta sa kaa lus tav 
ja noo ren dav seep, mis on nii õrn, et so bib ka su ta mi seks ko gu 
pe re le. Meie Kampuku ilu seep si sal dab probiootilist ekst rak ti, 

mil les on rik ka li kult toi te aineid na gu ami no-
hap ped, vi ta mii nid ja mi ne raa lid, mis toe ta-
vad na ha ter vist ja ta sa kaa lu.

Probiootikumide ka su väl jen dub muu hul gas ka sel les, 
et need võist le vad ak tiiv selt pa to gee ni de ga ruu mi ja 
toi du pä rast, aga PEA MI SE efek ti an na vad need hoo-
pis or ga nis mi le ka su li ke aine te – postbiootikumide 
– kau du, mi da nad oma elu te ge vu se ga too da vad. 

Dr.OHHIRA® tooted on välja 
töötatud 30-aastase teadustöö 

tulemusena ning nende tervisele 
kasulik mõju on teaduslikult tõestatud.

https://www.ohhira.ee
+372 524 8355
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