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Heaoluseoselised haigused /
kroonilised terviseprobleemid

(non-communicable diseases, NCDs)

70% kogu surmadest (40 miljoni inimest aastas )
Sihtgrupp: inimesed vanuses 30 ...69 eluaastat

Allikas: WHO, juuni  2017, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/

haigestumisriskiga isikute arvu kiire kasv 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/


Hüpertoonia e kõrgvererõhutõbi
Diabeet e suhkrutõbi (tüüp II, insuliiniresistentsus)
Oseoporoos e luude hõrenemine 
SVH
Alzheimer
Vähk (kopsu-, rinna- , jämesoole-)
...

Enamus surmadest  (80%): SVH (17,7 miljonit ), diabeet (1,6milj), 
vähk (8,8 milj), 
tubakas k.a. passiivne suitsetamine (7,2 milj), 
alkohol (3.3milj), keedusoola  liigtarvitamine (4 milj ), 

Allikas: WHO, juuni  2017, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/


• Ebaterve elustiili globaliseerumine, 
• Linnastumine  
• Populatsiooni vananemine 

Kombinatsioon geneetilistest, keskkonna-, 
füsioloogilistest- ja käitumuslikest faktoritest: 
liikumisvaegus,  toitumisharjumused (ühekülgne toit), 
stress, ravimid, antibiootikumid, tubakas, alkohol, 
infektsioonid



Metaboolne
Põletikuline, 
Oksüdatiivne
Vaimne,

Stress

Pöörduv stress

Oksüdatiivne
stress

/põletik

Pöördumatu stress

Krooniline põletik
metaboolne
sündroom

Kliinilised
sümptomid:

Insuliinresistentsus
diabeet

ateroskleroos
ülekaalulisus

Tervis: 
Toimetulek stressitingimustega,
“metaboolne plastilisus”

Haigus: 
pöördumatu protsess, 
viib kliiniliste sümptomite kujunemisele

Füsiol.             Keskkond

Geneetika Toitumine

Tervis
Organismi võime säilitada metaboolset homeostaasi

mitte ainult haiguse puudumine, 

haigestumisrisk



Mikrobioota ja tervis 

Hügieeni hüpotees:
väike mikroobide koormus ja liigivaesus 
vähendab vastupanuvõimet 
→ põletikud, infektsioonid, 



Superorganism 

Keharakke : 1012

Mikroobe 1014

Iga inimese keharaku kohta on 100 mikroobirakku
Koostöö oma bakteritega aitavad meil püsida tervena

Lönnermark, 2010 

Erinevad indiviidid
• sarnanevad  99,9 % ulatuses üksteisega genoomi osas
• erinevad üksteisest  80-90% ulatuses  mikrobioomi 

(mikroobide kooslus)  osas 



ristkõne inimese ja tema mikroobide vahel 

Isu,
Energia  homeostaas  
Tunded 
Stressivastus 
Mälu
Valu vastus 

Soole liikuvus
Eritumine 
Toitainete liikumine 
Mikrobiaalne tasakaal 

Soole – MF 
vastasmõju

Aju mõju 
seedefloorale

Seedeflooral mõju 
ajule / käitumisele

Soolestiku - aju telg

El-Ansary et al., 2013



Avaldatud ka Maalehes nr 10  09.03.2017



https://twitter.com/amcollegegastro/status/730785447832588288



Mikelsaar, Sepp, Bjöksten 1995, 1997, 2002



Ainevahetuse mõjutamine laktobatsillide  abil

Le Roy et al., 2015

Laktobatsillide  
liigid

Biomarkerid

Erinevatel LB liikidel on erinevad  mõjupunktid  vere biomarkerites



Funktsionaalne toit/jook:

• Tavatoidule sarnaneva välimusega

• Tarvitatakse tavatoidule sarnaselt 

• Sisaldab bioaktiivseid ühendeid 

– määratletud (optimaalses) koguses

• Tavatoidu ülene /sihitud füsioloogiline toime

– tervise säilitamine

– haigusseisundite ennetamine

• Toime on kliiniliselt tõestatud

Funktsionaalne toit peab kasulikku toimet avaldama 
mõistlikes tavatoidu kogustes manustatuna

Funktsionaalse toidu mõiste / idee 
pärineb Jaapanist 1980 keskel

Foods for Specified Health Use (FOSHU)



Bioaktiivsed komponendid

KAROTENOIDID :  β –karoteen, luteiin, lükopeen, 

KIUDAINED: kaeraβ-glükaan

Prebiootikumid (inuliin, FOS)

RASVHAPPED: PUFA, MUFA, omega rh, CLA

VITAMIINID

MINERAALAINED (Ca , Mg, Se, K)

TAIMSED STEROOLID / STANNOOLID, 

FLAVONOIDID

POLÜOOLID: ksülitool, sorbitool, mannitool

Antioksüdandid (karotenoidid, flavonoidid)

Aminohapped 

PROBIOOTIKUMID 

EL  432/2012 



„Head bakterid“

1907 

„The prolongation of life.
Optimistic studies.“

Heade bakterite viimine organismi
surub alla halbu baktereid

Bulgaaria pikaealised  inimesed  tänu fermenteeritud
piimatoodetele (nn. Bulgaaria batsill  = Lactobacillus
delbrueckii subspecies bulgaricus)

Jogurti juuretis tänapäeval: Lb. delbrueckii ssp bulgaricus +   Str thermophilus



Probiootikum
(pro-bios:  “elu poolt” kr. ja lad. k.)

mõiste ilmus esmakordselt 1965 (Lilly ja Stillwell)

aktiivsed elusad bakterid, mis küllaldases annuses manustatult

– omavad tervist parandavat toimet
• kõige sagedamini laktobatsillid ja bifidobakterid

• laktokokid, streptokokid, propioonibakterid, enterokokid, 
pärmseened, batsillid

• Escherichia coli Nissle 1917 

Prebiootikum  – mitte-imenduvad polüsahhariidid 
Sünbiootik (probiootikum + prebiootikum ) 



Maailma probiootikumide turg                                  

Koostisosa  
järgi

Bakterid
Pärmid

Rakenduse järgi

Toit / Jook
Toidulisand
Kosmeetika

Veterinaarsed 

Lõpptarbija  
järgi

Inimene  
Loom 

Geograafiliselt  

Põhja-Ameerika
Euroopa 
Aasia-Vaikse ookeani
LAMEA

Funktsiooni  
järgi

Tavalised 
Preventiivsed
Terapeutilised
(eritoidud)

http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/probiotics-market

Turuliidrid: 
ettevõtted, kes investeerivad teadus- ja arendustegevusse:

http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/probiotics-market


Tööstus

Seadus-
andlus

Tarbija 

TööstusTeadus

Probiootikumidega seotud  huvigrupid 

Hill, C. et al. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 11, 506–514 (2014); 



Probiootikumidel võib olla erinev 

- manustamise viis (toit, toidulisand, närimiskummi, 
ninasprei, tilgad)

- toimekoht (suu, seedetrakt, tupp)
- sihtliik (inimene, loom)
- vanusegrupp (lapsed, noored, täiskasvanud, eakad)

- sihtgrupp
- toimed 
- tõhusus



Probiootikum

Metaboolsed 
mõjud

Immuun-
modulatsioon

Seedefloora 
tasakaalustamine

Tasakaalustatud
immuunvastus

(IBD) 
inflammatory
bowel disease
leevendamine 

Ärritatud soole 
sündroomi (IBS) 
leevendamine 

Allergiate 
leevendamine

Kolonisatsiooniresistentsus
Antimikroobsed ühendid

Endogeensete 
patogeenide 
allasurumine 

(AAD)

Väliste patogeenide 
allasurumine
(n. reisijate 

kõhulahtisus)

rasvhapete  ja 
vitamiinide tootmine  

Toksigeensete ja 
mutageenide toime 

vähendamine

Jämesoolevähi 
rikifaktorite 

vähendamine

Laktoositalumatuse 
leevendus

Laktoosi hüdrolüüs 

Sapisoolade 
dekonjugatsioon ja 

eritamine 

Kolesteroolitaseme 
langetamine

Loomuliku 
reistentsuse 

suurendamine

Liigse oxStressi 
vähendamine 

Põletiku 
leevendamine 

Tsütokiinide,  IL-
10, induktsioon 

Mikrobioota 
mitmekesisuse 
suurendamine

Soolebarjääri funktsioonide 
tugevdamine vs

- patogeenid;
- translokatsioon
- endotoksiinide leke,

Seedimise 
soodustamine



Probiootikumid EI OLE …

... sünonüüm „heade bakteritega“ 

... täpsemalt defineerimata  mikroobikooslused (n. hapukapsas, rinnapiim)

... suvalised inimkeha-omased mikroobid 

... surnud mikroobid / mikroobiraku osised 

... mikroobide toodetud ühendid      metabiotic

...

Probiootikumid on 
aktiivsed elusad bakterid, mis küllaldases annuses manustatult 

mõjutavad soodsalt tervist

FAO /WHO 2002 Guidelines for the evaluation of probiotics in food



Probiootikumi  läbipaistvus 

Probiootilisel tüve peab olema   identifitseerimistunnus:  
Akronüüm / Deposiidi number-numbrid

Tüve päritolu ja „elulugu“ jälgitav 
- Patendid
- Teaduspublikatsioonid
- Rahvusvahelised registreeringud / kliiniliste uuringute  andmed
- Teaduslikud arvamused
- Rakendusmäärused 
- Kaubamärgid, tüvi kui omand ...

Escherichia coli Nissle 1917 (EcN) (DSM 6601)
Lactobacillus casei /L. paracasei Shirota (LcS) (FERM BP-1366) / L. casei YIT 9029 
Lactobacillus rhamnosus LGG (ATCC 53103)
Lactobacillus acidophilus La5 (DSM 13241)
Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb12 (DSM 15954)
Lactobacillus plantarum  299v (DSM 9843)
Lactobacillus paracasei F19 (LMG-P-17806)
Lactobacillus fermentum ME-3 (DSM 14241)
Lactobacillus plantarum TENSIA (DSM 21380)
...



Kuidas mikroobist saab probiootikum?



Ohutus
• Päritolu 
• EL: QPS (qualified presumption of safety)

Ohutuse eeldus ei taga ohutust!
Kinnitus katsekaasis  ja katseloomadel

• (ülekanduva) antibiootikumiresistentsuse puudumine 
• Translokatsiooni puudumine 
• Virluentsusfaktorite puudumine
• Puudub eelnev seos haigusega 

Talutavus ja ohutus 
Inimkeha reaktsioon manustatavale mikroobile 

Eesmärk: tervisetoime(d) ilma kõrvalmõjudeta



Sanders and Marco (Ann Rew 2009)

Elujõuline probiootikum

Toidutehnoloogilistes 
protsessides 

esinevad 
stressifaktorid

(to, pH, aw, juuretis)

Toidumaatriksi 
iseärasused

Maitselisandid

juuretised, 

pH, happed, 

O2, to

Pakend

Peremeesorganismi 
parameetrid

Ellujämine sihtkohas
Peremehe 
MF
Immuunsüsteem
Sapihapped, maohapped, 
ensüümid



Efektiivne annus
annus, mis avaldab soovitud mõju

Erinevad soovitused:  
1×106 ... 1×1010 elusat mikroobirakku

Minimaalne annus sõltub
Konkreetsest mikroobitüvest
Soovitud tervisetoimest (erinev toime võib vajada erinevat annust)
Kandjast (toit / toidulisand)
Sihtkohta jõudvast elusate mikroobi hulgast

Maksimaalne annus (annus, mis veel soovitud mõju avaldab)



Kliinilise uuringud 

faas I faas II faas III 

• Katse kestvus
• Mõju tugevus

• Statistiliselt oluline erinevus
• füsioloogiliselt oluline toime



Probiootikumi toimemehhanismid 

Katseklaas
Koekultuurid
Loommudel 
nn. „plekksoolikas“

vs inimorganism 

Mudelsüsteemid  vs sihtgrupp 



EÜ 1924/2006:
• hõlmab lõpptarbijani jõudvat kaubandusliku eesmärgiga teavet toidu (sealhulgas 

toidulisandi) märgistusel, infovoldikus, veebilehel, veebipoes, tooteesitlusel või 
muul viisil lõpptarbijale tutvustamisel. 

• Väite esitusviis võib olla erinev: sõnaline, graafiline, pilt, sümbol. 

• Tervisealane väide annab mõista, et toidugrupi, toidu või selle koostisosa ja tervise 
vahel on seos. 

väitega "sisaldab probiootikume" peab kaasnema täpsem väide, milline on konkreetne 
kasulik probiootiline mõju tervisele, sest bakterid on erineva toimega.

• Haigestumise riski vähendamise väide - toidu tarbimine vähendab oluliselt 
mingisse haigusesse haigestumise mingit riskitegurit

"Taimsete steroolide puhul on tõestatud vere kolesteroolitaset vähendav toime. Kõrge 
vere kolesteroolitase on südame isheemiatõve tekkimise riskitegur.„

• Kaubamärk (ingl. k. trade mark), marginimetus (brand name) või väljamõeldud
nimetus on vahel tõlgendatavad toitumis- või tervisealaste väidetena, sest võivad
jätta mulje, et toidul on kasulikud toitainelised omadused või seos tervisega.

Neid võib kasutada ilma väitele loa andmise protseduuri läbimata, juhul kui
märgistusel, esitlemisel või reklaamis, kus neid kasutatakse, kaasneb ka nendega
seotud toitumis- või tervisealane väide, mis vastab määrusele



International Probiotics Association (IPA)  Europe,
European Dairy Association (EDA)
European Federation of Health Products Manufacturers Associations (EPHM) 

pöördumine Euroopa Parlamendi  poole

EÜ 1924/2006  vastuvõtmisest  üle 10 aasta hiljem EL ummikseis:  
• puudub mõistlik ja toimiv raamistik, mis reguleeriks probiootikumide mõiste 

kasutamist märgistusel ja kommerts-teadaannetes 
• Liikmesriikides erinev suhtumine probiootikumide märgistuse osas  
• Tarbijad segaduses: info otsimine internetist jt kontrollimatutest allikatest 
Pöördumises viidatakse EL 1169/2011 ( toidualase teabe esitamine tarbijatele): 
...   võimaldada tarbijatel teha teadlikke tarbimisotsuseid, võetakse arvesse 
enamuse tarbijate hulgas levinud vajadust teatava teabe järele, mida tarbijad 
väärtuslikuks peavad....  // ...teave toitaineliste omaduste kohta, et tarbijatel, 
sealhulgas eriliste toitumisvajadustega tarbijatel oleks võimalik teha teadlikke 
valikuid.
• Toidust erinevate probiootiliste formulatsioonide turu kasv, üldiste väidetega

https://www.nutraingredients.com/Article/2017/11/08/

https://www.nutraingredients.com/Article/2017/11/08/


https://www.alliedmarketresearch.com/probiotics-market

https://www.alliedmarketresearch.com/probiotics-market


Tänan kuulamast!


