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Immuunsüsteem
 Kogu inimese evolutsioon e. ajalugu alates ainuraksest 

kuni ülikeerulise hulgirakseni on olnud üks lõputu 
kaitsereaktsioonide jada.

 Erinevad kaitsemehhanismid on vastuseks erinevatele 
ründajatele: viirused, bakterid, parasiidid, mürgid

 Kohanemine toimub mõlemas leeris

 Loomulik immuunsus: nahk, limaskestad, higi, 
pisaravedelik, sülg, rinnapiim→suunatud mikroobidele 
väljaspool organismi

 Organismi tunginud (kudedesse) mikroobe tõrjuvad 
sisemised tegurid→lümfaatiline süsteem



Immuunsüsteem



Lümfaatiline süsteem



Detoksikatsioon
 Seedekanal (maohape, ensüümid, limaskestarakud)

 Maks →rasvlahustuvad toksiinid muudetakse 
vesilahustuvateks→neutraliseeritakse→eritatakse 

 Ka nahas ja neerudes toimivad 
detoksikatsioonireaktsioonid

 Kopsud→nõrk koht organismi keemilises kaitsemüüris

Paradoks! Hapnik on eluks hädavajalik, kuid mürgine 
gaas. Probleem pole vabade radikaalide olemasolu, 
vaid

Hapniku vabade radikaalide ↑lihastöö puhul, suitsetamine, 
saastunud õhk, alkohol, saastunud toidu söömine, 
haigus→

Hapniku vaba radikaal.docx


Vabade radikaalide püüdjad, tähtsad immuunsuse 
tagamisel:

 Rakusisesed ensüümid: katalaas, superoksiid dismutaas, 
glutatiooni peroksidaas→neutraliseerivad vabu radikaale

 Eksogeensed, antioksüdantse omadusega vitamiinid, 
mineraalid, fütokemikaalid (C, E, A, Se, Tsink, flavonoidid, 
polüfenoolid)→saame AINULT toiduga

 Endogeensed: melatoniin, tsüsteiin, glutatioon, alfa-
lipoehape, koensüüm Q10, transferriin

 SOD toidus: nisu-ja odraoras, ristõielised, kantaluupmelon



 Alfa-lipoehape toidus: spinat, maks, õllepärm

 Glutatioon toidus: spargel, avokaado, ristõielised, suvikõrvits, 
maasikad, tomat, arbuus, tsitruselised jne.

 Q10 toidus: rasvane  kala, siseorganid

 Tsüsteiin: piimatooted, kana-ja kalkuni rinnakuliha, 
idandatud nisu, kaerahelbed

 Metioniin: munavalge, seesamiseemned, Brasiilia pähklid, 
juust, merevetikad, molluskid

 Glutamiin: liha, kala, piimatooted

Et keha saaks toota endogeenseid antioksüdante, on aga vaja 
paljusid meeskonnamängijaid: mangaan, tsink, vask, 
seleen, aminohapped tsüsteiin, metioniin, glutamiin 
(valgurikas toit) jt.



Organism kui tervik

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0PDoX7u469O_l4AMTKjzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=1224dk609/EXP=1320178798/**http:/world-is-natural.org/page12/page12.html
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0PDoX7u469O_l4AMTKjzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=1224dk609/EXP=1320178798/**http:/world-is-natural.org/page12/page12.html


 Kõik, mis teid teie tervise juures kurvastab, on seotud 
otseselt või kaudselt vabadest radikaalidest 
põhjustatud kahjustustega.

 Mõtleme immuunsusest kui vastupanuvõimest 
viirushaigustele. Tegelikult on see vaid jäämäe tipp, 
mis osutab allolevatele probleemidele:

- Toitumise puudulikkus + Stress + Keskkond+Elustiil + 
Pärilikkuse faktor →

Seedetrakti tervise halvenemine → maksa tervise 
halvenemine → immuunsuse ↓

→ kogu organismi allakäik→ haiguste avaldumine



Mida teha?
 Seedetrakti tervise parandamine:

1. Eemalda: 

-ebasobivad toidud (gluteen, kaseiin, nn. non-food, 
toiduallergeenid)

-düsbioos (Candida a., Clostridia perekonna vmt. 
vohamine, parasiidid)

-raskmetallid, toksiinid (looduslike absorbentide 
kasutamine nagu savi, klorofüll, spirulina; lisaks 
maksa detoksikatsiooni toetamine; kelatsioon)

- stress (hormonaalne tasakaalutus, neurotransmitterid, 
oksüdatiivne kahjustus)



2. Asenda:

-ensüümid (mao happelisus, pankrease ensüümid, 
muud seede-ensüümid, ensüümiderikas toit)

-toitained (asendamatud rasvhapped, aminohapped, 
vitamiinid, mineraalid, fütokemikaalid)

-vesi

-kiudained

3. Taasasusta:

-probiootikumid

4. Ravi:

-põletik, lekkiv sool (eridieet, toidulisandid, 
superfoodid)



ABC on väga tähtis!
Tasakaalustatud toitumine:

 Valku vastavalt teie vajadustele

 Rasva kvaliteet ja kvantiteet

 Süsivesikute tervislikud allikad

 Naturaalne toit

 Toidugruppide omavahelised suhted:

Köögiviljad/puuviljad

Teraviljad/õlid
Valk

Piimatooted

Muu



Toidud immuunsuse ↑
 Kapsad: glutamiin, glükosinolaadid, indool-3-

karbinool, flavonoidid (16 biokeemiliselt aktiivset 
komponenti!) – kõik immuunsuse nimel!

 Marjad: Vaarikas, maasikas, mustikas, pohl, jõhvikas –
ellaaghape, antotsüanidiinid, proantotsüanidiinid.

 Laugulised: küüslauk, sibul, porru, murulauk, 
karulauk, shalottsibul, punane sibul (kvertsetiin)–
raviomadused allitsiinil (väävliühenditel), aga ka kõigil 
ülejäänud 20-l biomolekulil 

 Rasvane kala: Omega-3 rasvhapped +E

 Paprika, porgand, peet, kõrvits: beetakaroteenid, C-
vit. , foolhape



 Rohelised leht-aedviljad: foolhape, beetakaroteenid

 Vetikad ja meretaimed: tsink, efektiivne mürkainete 
väljutaja

 Seemned: A, E, tsink, seleen, Omega rasvhapped

 Idandid, võrsed: vitamiinipommid

 Tunnustatud ravitaimed: Punane päevakübar, 
aedsalvei, kanarbik, sookail, raudrohi, kortsleht jt.

 Kevade turgutajad: kuuse-ja männikasvud, kasemahl, 
umbrohud (nõges, võilill, naat, malts, orasheina 
risoom, vesihein, jänesekapsas jt.)

 Mahlad: värskelt pressitud köögi-ja rohelise 
aedlehtvilja mahlad puuviljamahla sisse



 Tervistavad mahlad bronhidele ja kopsudele 
mõeldes:

- peedi-, kartuli-, porgandi-, kurgi-, kõrvitsamahl. 
Lahjenda värskelt pressitud mahl 1 osa sooja veega 4 
osa, joo korraga ½ klaasi 2x päevas. Maitsesta soovi 
korral sidrunimahlaga.

- Jõhvika-, mustsõstra-, vaarika-, punase sõstra, pohla-
ja astelpajumahl. Purusta värsked marjad ja lahjenda 
veega 1:1.

- 50g sellerimahla, 20g lehtkapsa mahla, 20g 
petersellimahla, 1 küüs küüslauku, 10g sidrunimahla, 
1tl. spirulina pulbrit. Soovi korral lahjendada veega. 
Vähendab bronhiaalseid spasme, lõdvestab.



 6 osa porgandi-, 1 osa punase paprika, 1 osa spinati, 1 
osa lehtkapsa mahla, spirulina või klorofülli pulbrit.

 1 greip, 2 apelsini, 1 sidrun mahlastada. Riivida 1tl. Jagu 
valget koorealust osa apelsinilt või greibilt, riivida ½ 
cm jagu ingverit, lisada 2ml punase päevakübara 
tinktuuri ja 1tl. mesilasema piima (Royal Jelly), 
õietolmu või suira. Soovi korral magustada meega. 
Sobilik hommikujoogiks.

Selliseid mahlu juua aeglaselt, väikeste lonksudega 
söögikordade vahepeal. Alustada väga väikesest  
kogusest ning juua mitte üle klaasi päevas, kuna on 
väga bioaktiivsed!



 Proviisor Kalju Mandre tee viirushaiguste perioodiks:

5 osa kibuvitsamarju

3 osa kuivatatud kõrvenõgest

1 osa piparmünti

1 osa pärnaõisi

1 spl. peenestatud segu klaasi keeva vee kohta, keeta 5 
minutit ja valada termosesse. Juua 3x päevas ½-1 klaasi 
korraga (lonkshaaval).

Profülaktikaks juua 1 klaas õhtuti.

 Roheline tee – 20x võimsamad antioksüdandid 
polüfenoolid ja katehhiinid kui E-vitamiin, super 
vabade radikaalide neutraliseerija.



Kui eelnevast on veel vähe...
 Superfoodid: nisu-ja odraorasepulber, camu-camu ja 

riisikliipulber (tokotrienoolid), purpurmais, ajurveeda 
preparaadid (nt.amritprash, mumjo), õietolm, suir, mesi

www.eliksiir.ee

www.interval.ee

 Lisandite programm immuunsuse toetamiseks sügis-talv 
perioodil:

- Laia spektriga multivitamiin (A, B-grupp, seleen, E, Ca, Fe)

- Omega 3:6:9:7 (nt. GNLD, UDO`s Choice)

- C-vitamiin 1(-4)g päevas

http://www.eliksiir.ee/
http://www.interval.ee/


 Tsink 15(-30)mg päevas

 Monolauriini (lauriinhappest saadud) sisaldav lisand, 
www.lauricidin.com

 Ternespiimakapslid (rikkalikult antikehi; vastunäidustatud 
kaseiinitalumatuse puhul), nt. www.aquasource.net

 Punane päevakübar, greibiseemne-ekstrakt, taruvaik, 
rootsi rohu tõmmis (www.parimpood.ee )

 Schizandra marja pulber (antioksüdantse, põletikuvastase 
toimega, soovitatakse mh. kopsuhaiguste puhul, 
külmetushaiguste perioodil) jmt. 1-4g päevas veega 
segatuna. NB! Ei sobi raseduse ajal, kõrgvererõhutõve, 
epilepsia ega hormoonsõltuvate vähivormide korral.

NB! ALATI UURIGE INDIVIDUAALSET SOBIVUST.

http://www.lauricidin.com/
http://www.aquasource.net/
http://www.parimpood.ee/


Tänan!
ulle.hobemagi@gmail.com mob. 505 9999

mailto:ulle.hobemagi@gmail.com

