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SOOLESTIK JA SEEDIMINE
Seedevaevused ja soolestik

• Seedevaevuste puhul abistamiseks peame tundma seedimise füsioloogiat

• Enamusel juhtudel aitab, kui kergendame seedimist toitumisega

• Süüa rohkem kordi ja väiksemaid koguseid korraga,

• Kombineerida vähem erinevaid toiduaineid (väikeses koguses valgurikas ja 

süsivesikurikas sobivad hästi, aga ei sobi lisaks magustoit ja puuvili),

• Süüa kiiresti seeduvad toiduained, nagu puuviljad ja magustoidud eraldi söögikorral

• Teine oluline aspekt on toidu mõju soole limaskestale

• Loomulikult mõjutab seedimist stress, magamatus jt faktorid



Toidu mõju seedimisele

• Uurige, kas vaevused (kõrvetised) tekivad mingite toitude söömise järgselt

• Kas vaevused tekivad väljas söömise järgselt

• Vaevuste põhjuseks on sageli teatud toiduained

• Vaevuste põhjuseks võivad olla lisaained, nt söögikohtades, valmistoitudes

• Vaevuste põhjuseks võivad olla toidu valmistamise viisid; supid, vürtsid jms

• Uurige ravimeid, mida klient tarbib

• Happe alandajad takistavad valkude seedimist

• Happe puudus takistab ka B-vitamiinide, Mg, Zn ja Ca imendumist



Vajadusel kasuta toidulisandeid

• Ensüüme seedimise toetamiseks

• Limaskesta seisundit ja läbilaskvust parandavaid (nt Permatrol /OÜ Via 

Naturale)

• Antioksüdandid ja vitamiinid-mineraalained, mis aitavad limaskesta tervist 

toetada (A- ja C-vitamiin, Zn, E-vitamiin, kalaõli, flavonoidid)

• Limaskesta toetuseks on head ka DGL glutamiin, libejalakas, probiootikumid jne

• Enne toidulisandite manustamist või sellele lisaks tegele kindlasti toitumise 

muutmisega, sest üksik toidulisand ei pruugi aidata



SOOLE BARJÄÄRIFUNKTSIOON

• Soolebarjäär on keerukas kaitsesüsteem, mis eraldab soolestiku sisu ülejäänud 

peremeesorganismi kudedest, mõjutab toitainete imendumist, võimaldab alaliste 

mikroobsete asukate ja soolestiku immuunsüsteemi vahelist interaktsiooni ning tõkestab 

patogeenide jõudmist läbi limaskesta aluskoeni (Lopetuso et al. 2015).

• Soolebarjäär on esimene kaitseliin soolevalendikus olevate antigeenide vastu. 

Soolebarjääri kaitse toimib kahel viisil: a) füüsiliselt sisekeskkonda soolevalendikust 

eraldades ja b) funktsionaalselt: aktiivsete mehhanismidega nagu näiteks 

mikroorganismide äratundmine, antimikroobsete peptiidide tootmine, lima ja antikehade 

sekretsioon. Seda nimetatakse ka IMMUUNBARJÄÄRIKS, mis suudab eristada 

patogeenseid (haiguslikke) - ja kommensaalseid (kehaomaseid) mikroorganisme, 

tekitades immuuntolerantsuse kehaomaste bakterite ja immuunreaktsiooni mitteomaste 

patogeenide suhtes (Natividad et al. 2013, Lopetuso et al. 2015). 



Soolestiku immuunsüsteem 
GALT – gut associated lymphoid tissue

• Soolebarjääri moodustavad valendikupoolt alates mikrobioota. Mikrobioota töötleb molekule, mida on vaja 

limakihi terviklikkuseks ja moduleerib soolestiku immuunvastust (temaga konkureerivad patogeenid). 

• Järgmine soolebarjääri osa on limakiht, mis sisaldab antimikroobseid aineid ja sekretoorset IgA-d (sIgA). 

Limakihi all on ühekihiline soole epiteelirakkude kiht, mis moodustab füüsilise barjääri. See sisaldab ka 

immuunrakke, mis esitlevad patogeenseid antigeene funktsionaalse barjääri rakkudele, eesmärgiga kutsuda 

esile sobiv immuunvastus (Lopetuso et al. 2015; Lozupone et al. 2012).

• Soolebarjääri sügavaim kiht on soolega seotud lümfikude ehk soolestiku keerukas immuunrakkude võrgustik 

(koosnedes lümfifolliikulitest ja sisaldades kuni 70 % keha immuunrakkudest). 

• Vastutab patogeensete mikroorganismide suhtes tekkiva reaktsiooni ja heade soolebakterite vastu tekkiva 

immuuntaluvuse eest

• On seotud pindmise kihiga ning kontaktis väliskeskkonnaga. Dendriitrakud ja M-rakud Peyeri naastude sees on 

võimelised sisse võtma mikroorganisme ja makromolekule ning esitama neid antigeene T-lümfotsüütidele, mis 

omakorda sekreteerivad tsütokiine, aktiveerides immuunvastust (Lopetuso et al. 2015; Gabrielli et al. 2013)



Soolebarjäär
• Kaitsemehhanismid:

• 1) ühekihiline pool-läbilaskev epiteelrakkude kiht

• 2) Rakkudevaheline ühendus (nn tiheliidus), mis 

seob epiteelrakke omavahel. Läbipääs 

soolevalendikust  võib toimuda kas nende 

nõrgenemisel (paratsellulaarset) või läbi raku 

(transtsellulaaselt) 

• 3) Spetsialiseerunud epiteelirakud, M-rakud

(microfold cell) vahendavad soolevalendikust pärit 

antigeenidega toimetulekut. Karikrakud, Paneth

rakud ja enterotsüüdid ehk soolerakud eritavad 

mutsiine ja antimikroobseid petpiide, mis 

koonduvad limakihti. Plasmarakud lamina propria

kihis sekreteerivad IgA-d. Epiteelirakud on samuti 

varustatud mitmete mikroobe äratundvate

retseptoritega ja selline äratundmine käivitab 

tsütokiinide ja teiste 

immuunvahendusainete/mediaatorite sekretsiooni. 

(Natividad et al. 2013) 
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Soole läbilaskvus

• Eelpool toodud struktuuride terviklikkus on vajalik soole 

normaalse permeaabluse (läbilaskvuse) säilumiseks. 

• Muutus nende tasakaalus põhjustab soolevalendiku sisu sattumist 

aluskudedeni ja vereringesse (teisisõnu soole barjääri lekkimist). 

Selle tagajärjel  aktiveeritakse immuunvastus ja indutseeritakse 

soolepõletik.

• (Lopetuso et al. 2015). 



SOOLEEPITEELI RAKUD

• Tüvirakkude nišš (krüpti põhjas) kontrollib 
pidevat epiteelirakkude kihi uuenemist. 
Tüvirakud rändavad üles krüpt-hatt telge mööda 
(märgistatud joonisel katkendliku joonega). 

• Sekretoorsed karikrakud ja Paneth rakud 
sekreteerivad lima ja antimikroobseid proteiine
(AMP), et hoida baktereid epiteeli kihist eemal. 

• M-rakud ja karikrakud vahendavad 
soolevalendikust pärit antigeenide ja 
elusbakterite transporti läbi epiteeli barjääri 
dendriitiliste rakkudeni (DC). Läbi M-rakkude
saavad homöostaasi häirumise korral hulk 
mikroorganisme ja makromolekule siseneda 
sisemistesse kihtidesse, nemad tagavad pideva 
immuunrakkudepoolse kontrolli.

• Enteroendorkiinrakud sekreteerivad
seedefunktsiooni regulaatoreid (hormoone). 

• (Natividad et al. 2013, Peterson et al. 2014). 
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Immuunsüsteemi 
mehhanismid, mis hoiavad 
soolebaktereid valendikus

• Soole immuunsüsteem kulutab palju ressurssi, et 

rangelt hoida mikrobioota soolevalendikus 

• - paks limakiht (selle sisemine kiht on bakterite 

sissetungile resistentne)

• - antimikroobsed valgud aitavad elimineerida 

limaskesta tungivaid baktereid

• - B-rakkude (lümfotsüüdid) toodetud IgA viiakse läbi 

epiteelrakkude kihi ja sekreteeritakse valendikku. See 

sIgA vähendab epiteeliga seotud bakterite arvukust ja 

limiteerib bakterite translokatsiooni läbi epiteeli. 

• - Dendriitilised rakud osalevad IgA algatamises, 

eraldades baktereid epiteeli pinnal. sIgA võib ka 

kontakteeruda bakteritega välises 

limakihis/soolevalendikus, vormides mikroobikooslust.

(Hooper 2009)
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Mikrobioota seos terviseprobleemidega

• Kuigi mikrofloora toetab tervet soolestiku keskkonda, võivad nii 

kommensaalsed kui patogeensed bakterid põhjustada akuutset ja 

kroonilist limaskesta põletikku, mis võib soodustada põletikulise 

soolehaiguse arengut

• Soolemikroobid võivad muuta peremehe kaitsemehhanisme ja 

põhjustada tsütokiinide aktivatsiooni ja stimuleerida omandatud 

immuunsuse T- ja B-rakulisi vastuseid 

• (A.W.DuPont ja H.L.DuPont 2011). 



Seos soolestiku ja aju vahel? ASH näitel

• Andmed mao-sooletrakti probleemide kohta, nagu näiteks muutused soolestiku

mikroflooras ja T-rakkude infiltratsioon, viitavad kindlalt muutunud immuunsuse

seisundile autismispektri häirega (ASH) isikute soolestikus. 

• Ei ole aga teada, kas seos autistliku käitumise ja soolestikuprobleemide vahel on 

põhjus-tagajärg seos ning kumb tegur on olulisem. 

• Võttes arvesse seda, et mao-sooletrakti probleemid on tugevas seoses autistliku

käitumise tõsidusega, oletatakse, et mao-sooletrakti põletiku olemasolu teeb

geneetilise ASH eelsoodumusega lapse altimaks autistliku fenotüübi tekkimisele

või suurendab autistliku käitumise tõsidust. 

• Joonisel on kujutatud võimalikud teed, kuidas soolestikust lähtuvad immuunfaktorid

võivad mõjutada neuronite tööd ja seeeläbi käitumist.

de Theije, C.G.M., et al., Pathways underlying the gut-to-brain connection in autism spectrum disorders as future targets for 
disease management, Eur. J. Pharmacol. (2011) doi:10.1016/ j.ejphar.2011.07.013



•



Immuunhäire korral GI-traktis muutuvad sooleepiteeli rakud (intestinal epithelial cells, 
IECs) läbilaskvamaks ja enterokromafiinsed rakud (enterochromaffin cells, ECCs), 
lümfotsüüdid, mast-rakud ehk nuumrakud (mast cells, MCs) ja dendriiilised trakud
(dendritic cells, DCs) eritavad erinevaid neuroimmuunseid faktoreid/ühendeid, mis 
võivad stimuleerida enteerilisi ehk soolenärve.
Lümfotsüüdid (Ly) toodavad tsütokiine (IL-1β, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12, IL-13, IFN-γ, TNF-
α on seotud ASH-ga). Nii Ly kui tsütokiinid (IL-1β, IL-6, IFN-γ, TNF-α) võivad läbida
aju-vere barjääri (BBB) ja tsütokiinid (IL-1β, TNF-α) võivad kinnituda aju
endoteliaalsetele rakkudele, tuues kaasa mmuunvastuse ajus.  
Lipopolüsahhariid (LPS) võib suurendada aju-vere barjääri läbilaskvust, soodustades
tsütokiinide ja lümfotsüütide infiltratsiooni või kinnituda aju endoteliaalsetele
rakkudele, tuues kaasa immuunvastuse ajus.  
Aju immuunvastus võib areneda ka tänu uurenenud lümfotsüütide ja tsütokiinide
hulgale (IL-1β, IL-6, CXCL-8, IL-10, IFN-γ, TNF-α, CCL-2 and GM-CSF), toodetuna
neurogliia poolt ning resulteerudes muutustega neuronaalses homöostaasis.



Lipopolüsahhariidid (LPS) MÕJUTAVAD
NEURONEID LÄBI VERE-AJU BARJÄÄRI

• Sügava autismiga patsientidel on vereplasma lipopolüsahhariidide (LPS) tase 

kõrgenenud ja veelgi enam, LPS tase korreleerub kirjeldatud patsientide 

käitumishäirete tõsidusega

• Kõrge plasma LPS tase on tõenöoliselt suurenenud soole läbilaskvuse tulemus

• LPS-l on oluline faktor neuropõletiku kujunemises oma mõju tõttu aju 

endoteelirakkudele – aju-vere barjäärile (HEB)

• LPS võib suurendada vere-aju barjääri läbilaskvust mitme erineva tee kaudu, LPS 

võivad ka stimuleerida aju endoteelirakke tsütokiine sekreteerima ja muuta vere-aju 

barjääri läbilasvamaks - see omakorda suurendab neuropõletikku ja võib seeläbi 

ägestada käitumuslikke ilminguid



Lipopolüsahhariid (Wikipedia)

• Lipopolüsahhariidid (LPS) – liopoglükaanid/endotoksiinid on suured molekulid, mis koosnevad 

lipiidsest ja polüsahhariidsest komponendist. Nad on gram-negatiivsete bakterite välismembraani

olulised komponendid. Väga olulised bakterite tervilikkuse säilitamisel – membraani kaitsmisel 

keemiliste rünnakute eest. Kui LPS eemaldada või kahjustada, siis bakter sureb .

• LPS indutseerib tugevat immuunvastust immuunsüsteemi poolt. Kui tema toksiline aktiivsus avastati, 

siis nimetati see endotoksiiniks (Pfeiffer eristas endo- ja eksotoksiinid). Eksotoksiin eritati bakteri 

poolt keskkonda, aga endotoksiin oli membraani koostisosa, mis eritus vaid siis, kui bakteri sein 

purunes. 

• Uued tööd aga näitavad, et LPS ei eritata gramm-negat bakterite poolt ainult siis, kui bakteri sein 

puruneb, vaid sekreteeritakse normaalse füsioloogilise aktiivsuse osana (sisaldades bakteri 

välismembraani vesiikleid (bakterial outer membraane vesicles (OMV), mis võib sisaldada teisi 

virulentseid faktoreid ja valke. Endotoksiini mõistet kasutatakse sageli LPS sünonüümina tänapäeval, 

kuigi LPS-ga ei ole mõned endotoksiinid seotud.



Suurenenud soole läbilaskvus ASH korral

• GI-trakt puutub pidevalt kokku toidust pärit antigeenidega ning bakterite ja nende produktidega.

• Krooniline põletik sooles võib kahjustada epiteelrakkude kihti ja sellega suurendada sooleseina 

läbilaskvust, tuues kaasa kõrgema antigeense koormuse. ASH-ga lastel on leitud suuremat soole 

läbilaskvust - 36,7 %-l patsientidest võrreldes 0%-ga samaealiste kontrollgrupis. Esimese astme 

sugulastel oli see 21,2% - ebanormaalselt kõrge soole läbilaskvus võrreldes 4,8%-ga täiskasvanute 

kontrollgrupis. 

• Suurenenud soole läbilaskvus, mida täheldati ASH grupis, võib olla nende laste puhul nii põhjus kui ka 

soolepõletiku tagajärg. 

• Igal juhul suurendab kõrge soole läbilaskvus gastrointestinaalset põletikku  ning sellega seoses ka 

ebamugavust/seedevaevusi.



Toiduallergia ja talumatus ASH korral

• Häiritud soolestiku immuunreaktsioon võib olla suunatud ka toiduosakeste vastu, algatades

allergilise vastuse. 

• Lucarelli et al. (1995) täheldasid, et lehmapiima tarbimine viis mõnede ASH-le omaste 

käitumuslike sümptomite halvenemiseni. Samuti leidsid nad, et ASH lastel oli võrreldes tervete 

kontrollgrupiga märkimisväärselt kõrgemad seerumi IgA, IgG ja IgM tasemed kaseiinile ning 

IgA laktoalbumiinile ja β-laktoglobuliinile. Veelgi enam, piimavalgu tarbimine oli 

märkimisväärne kõhukinnisuse esilekutsuja autistide hulgas (Afzal et al., 2003). 

• Näiteks on leitud regressiivse autismi ja GI-probleemidega laste soole biopsial märkimisväärselt 

madalam eosinofiilide infiltratsioon, kui nad olid gluteeni- ja kaseiinivabal toitumisel 

võrreldes tavatoidul olevatega (Ashwood et al. 2003). Veelgi enam, ASH patsiendid, kes jätsid 

välja gluteeni ja piimavalgu, näitasid tähelepanuväärset soole läbilaskvuse vähenemist 

võrreldes tavatoidul olevate ASH patsientidega (deMagistris et al., 2010). 

• Allergia rolli ASH puhul kinnitab ka see, et nende patsientide puhul näib olevat tasakaalutus

Th1 ja Th2 tsütokiinides.



Neuroimmuunsed reaktsioonid aju-vere barjääri poolt

• Immuunrakud toodavad sooletraktis esineva põletiku vastusena erinevaid aineid (tsütokiinid

ja kemokiinid). Need immuunrakud ja nende poolt toodetud ühendid ei piirdu soolega, vaid

sisenevad vereringesse ja jõuavad sedakaudu ka kõikidesse organitesse, k.a ajju. Aju on 

väga veresoonterikas organ, kus ajurakud on kaitstud veres olevate kahjulike ühendite eest

vere-aju barjääriga. See barjäär on endoteelirakkude kiht, mis on omavahel ühendatud

tiheliidustega (tight junctions). Need endoteelirakud takistavad enamiku lahustuvate ainete

vaba transporti vere ja aju vahel.

• Vaatamata sellele suudavad tsütokiinid siiski ületada barjääri tänu aktiivsele transpordile

ja isegi immuunrakud võivad pääseda läbi tiheliiduste diapedeesi teel. 

• Sellest võib järeldada, et mao-sooletrakti põletikuline seisund autistlike patsientide puhul võib

mõjutada aju ja seeläbi käitumist mitmel eri viisil. 



TSÜTOKIINID SISENEVAD AJUSSE JA 
MÕJUTAVAD NEURONEID LÄBI NEUROGLIIA

• Mitmed tsütokiinid on võimelised ületama vere-aju barjääri, aga võivad ka kinnituda 

barjääriks olevatele aju endoteelirakkudele. Need rakud võivad omakorda hakata 

tootma tsütokiine jt ühendeid ja algatada immuunvastuse. Aju endoteelirakud on ka 

tähtsad põletikku soodustavate vahendusainete allikad, nagu prostaglandiinid, 

leukotrieenid, tsütokiinid ja kemokiinid. Nende poolt toodetavad faktorid, sealhulgas

ning kemokiinid võidakse vabastada mõlemal poolel, nii ajupoolel kui ka veresoontes. 

• Kui aju endoteelirakud toodavad immuunfaktoreid aju poolel, aktiveeruvad

astrotsüüdid ja mikrogliia ning mõjutavad närvifunktsiooni ja seeläbi ka käitumist.

Ajus võivad HEB läbinud tsütokiinid toimida koos neurogliia rakkudega, tekitades

põletikureaktsiooni. Vastuseks muutub KNS homöostaas ja tekib neuronaalne

düsfunktsioon (autistlike patsientide surmajärgsetes ajudes oli näha astrotsüütide ja 

mikrogliia suurenenud aktivatsiooni)



Cenit. Et al Influence of gut microbiota on neuropsychiatric
disorders. World J Gastroenterol, 2017 Aug 14; 23(30): 5486–5498

• Viimased uuringud viitavad mehhanismidele ja võimalikele teedele, mis seostavad mikrobiootat ajuga, 

mõjutades selle arengut, funktsiooni ja käitumist (immuun- (tsütokiinide) tasakaal ja mikrogliia 

aktivatsioon), endokriin- (kortisool) ja neuraalne (vagus ja enteeriline NS) tee.

• On ka leitud, et aju mõjutab erinev mikrobioota koostis. 

• Mikrobiootale omakorda avaldavad mõju stress ja emotsioonid, läbi selle, et aju vabastab hormoone 

ja neurotransmittereid (NT), mis mõjutavad soole füsioloogiat ja muudavad mikroobikooslust. 

• Mikroobid toodavad suurt hulka neuroaktiivsete toimetega molekule. Tänaseks on selge, et teatud 

soolestikus elavad tüved on võimelised tootma NT (GABA, serotoniin, katehhoolamiinid ja 

atsetüülkoliin) ja spetsiifilisi neuromodulaatoreid. 

• Bakterite poolt soolevalendikku sekreteeritud NT võivad indutseerida sooleepiteelirakke teatud 

molekule vabastama, millel on võime modeleerida signalisatsiooni enteerilises NS-s ja järgnevalt 

kontrollida aju funktsiooni ja käitumist. Bakterite mõju käitumisele on toiminud ka läbi vagus-närvi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5558112/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5558112/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5558112/


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5558112/figure/F1/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5558112/figure/F1/


Praegused tõendused sellele, missugused aju 
häired on seotud mikrobiootaga

Kõikide häirete puhul on leitud seoseid soolemikroobidega (ei too siin spetsiifiliselt välja), aga ka toitumisega:

ASH – Aastakümneid uuritakse ja vaieldakse dieedi kasulikkuse üle (tõendatakse ja lükatakse ümber jne)

ADHD - Toidukomponendid, mis mõjutavad mikrofloorat, võivad mõjutada ADHD arengut ja sümptoome. 

SKISOFREENIA – Dopamiini, mis on võtme-NT haiguse patofüsioloogias, toodetakse bakterite metaboliitide 

poolt. Skisofreeniaga seondub GI põletik ja antibiootikumide tarbimine. 

DEPRESSIOON – Vahemeredieet näib kaitsvat depressiooni eest, Lääne tüüpi toitumine on seotud suurema 

riskiga.  

PARKINSONI TÕBI – Muutused soolefunktsioonis, peamiselt kõhukinnisus eelneb sageli haigusega seotud 

motoorsete sümptoomide avaldumisele. Haigetel on leitud lühikese ahelaga rasvhapete (SCFA) hulga ja 

butüraati tootvate bakterite (Blautia, Coprococcus, Faecalibacterium spp and Roseburia) vähesus. 

ALZHEIMERI TÕBI – Riskifaktorid nagu metaboolne sündroom, 2 tüübi diabeet ja rasvumine on seotud 

muutustega mikrobiootas. Soole mikrobioota näib olevat seotud ka amüloidnaastude kuhjumisega (hiirte AD 

mudelis).



Toitumisest: Prebiootikumid

• Järjest rohkem on tõendeid selle kohta, et prebiootikumidel on toime mitte ainult soole 

limaskestale, vaid ka süsteemsele immuunsusele. Prebiootikumid on mitteseeditavad 

toiduosakesed, mis mõjuvad soodsalt peremeesorganismile, stimuleerides selektiivselt 

bifidobakterite ja piimhappebakterite kasvu ja/või aktiivsust käärsooles.

• Prebiootikumid on mitteseeduvad oligosahhariidid, mis koosnevad suhkru 

algühikutest monoosidest (näiteks glükoos, fruktoos ja galaktoos), mida peensoole 

ülemises osas ei hüdrolüüsita. Nad jõuavad jämesoolde ja osalevad bakterite 

metabolismis. Mitmed uuringud on näidanud mitteseeduvate oligosahhariidide 

kasulikkust haiguste arengus ja immuunsuse seisundis (sh hiire allergia mudelites ja 

allergiaravi kliinilistes uuringutes). 

• Petra AI. Gut-Microbiota-Brain Axis and Its Effect on Neuropsychiatric Disorders With Suspected Immune Dysregulation. 

Clin Ther. 2015 May 1;37(5):984-95

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petra AI[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26046241
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26046241
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26046241
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26046241


Lühikese ahelaga rasvhapped (LCFA)

• LCFAd on üks selgemaid näiteid, kuidas mikrobioota ja peremehe dieet kombinatsioonis

immuunvastuseid kujundavad.

• SCFAd on taimsete polüsahhariidide mikroobse fermentatsiooni lõpp-produktid, mille sisaldust

soolevalendikus saab muuta kiudainesisaldusega dieedis, mis mõjutab mikrobioota koostist.

• Lisaks sellele, et SCFAd on energia allikaks soole limaskesta rakkudele, mõjutavad nad

märkimisväärselt ka immuunvastust. Näiteks modifitseerib butüraadi/võihappe madal tase T-

abistaja rakkude poolt tsütokiinide tootmist ja soodustab soole epiteelbarjääri terviklikkust. See

omakorda võib aidata vähendada limaskesta immuunsüsteemile soolevalendikust pärit

mikroobide esitlemist ja takistada põletikulisi vastuseid.



Oomega-3 rasvhapped

• Oomega-3 rasvhapped võivad mõjutada neuronaalseid vastuseid kas otseseselt või kaudselt läbi 

immuunsüsteemi ja mao-sooletrakti. Nende mõju autistlikule käitumisele võib avalduda läbi kahe erineva 

mehhanismi. 

1. Polüküllastumata rasvhapped astesevad müeliintupes, närvirakkude membraanide fosfolipiidides, kus 

nad moduleerivad membraani voolavust ja sellega ka neuronaalset funktsioneerimist, sealhulgas 

retseptorite funktsioone ning neurotransmitterite vabastamist ja tagasivõttu.

2. Oomega-3 rasvhapped moduleerivad immuunvastust. Neid võidakse sisse haarata ka immuunrakkude

membraanidesse, kus nad moduleerivad rakkudevahelisi radu, viies põletikuvastase vastuseni.

• Seda põletikuvastast vastust vahendatakse paljude iseseisvate mehhanismide poolt. 

• Esmalt tuleneb oomega-3 mõju sellest, et ta vahetab välja põletikku tekitava propõletikulise oomega-6 rea rasvhappe 

arahhidoonhappe.

• Teiseks suurendavad oomega-3 rasvhapped resolviinide tootmist, mis võivad lahendada põletikku. 

• Kolmandaks, oomega-3 rasvhapped vähendavad adhesioonimolekulide ekspressiooni ja hoiavad ära monotsüütide 

ja makrofaagide kleepumise. 

• Lõpuks, oomega-3 rasvhapped vähendavad põletikuliste tsütokiinide tootmist. 



Toitained immuunsuse teotamiseks

• T-lümfotsüüdid vajavad glükoosi ja aminohappeid

• glükoosipuudus häirib paljunemist ja tsütokiinide tootmist

• Aminohapete (nagu trüptofaan, arginiin, glutamiin, tsüteiin) defitsiit vähendab immuurakkude aktivatsioon

• Mitmed uuringud näitavad, et glutamiini puudus võib põhjustada soole suurenenud läbilaskvust. Glutamiin on

seedetrakti kiireltjagunevatele rakkudele üheks põhiliseks energiaallikaks. Põhiline glutamiini kasutamine toimub

inimese seedetraktis ja glutamiini puudus soolestikus põhjustab soole epiteelirakkude atroofiat, millele

järgneb soolebarjääri läbilaskvus

• Ka vitamiinide A, D ja E ning Zn puudus võivad mõjutada immuunfunktsiooni, eriti T-rakulisi vastuseid

• Vitamiin A-l on võime otseselt moduleerida immuunvastust, interakteerudes immuunrakkudega või kaudselt

mikrobioota kooslust moduleerides - sooleinfektsioone on seostatud vitamiin A puudulikusega



Normaalselt on soole mikrobioota sümbiootilises suhtes 
soolerakkudega ja panustab baasilistesse füsioloogilistesse 
protsessidesese nagu seedimine, kasvamine ja enesekaitse

• Düsbioos (häired mikrobioota tasakaalutuses) panustab mitmete soolehaiguste patogeneesi: eriti 

soolepõletike (IBD) ja ärritunud soole sündroomi (IBS), kuna soole mikrobioom reguleerib 

immuunsust. On leitud, et bakterid kutsuvad esile otseselt põletikku ja valu. 

• Järjest rohkem on tõendeid sellele, et soole mikrobioota on kahepoolses suhtes KNS  ja 

immuunsüsteemi kriitiliste osadega läbi otseste ja kaudsete teede: endokriin- (HPA) telg, immuun-

(kemokiinid, tsütokiinid), autonoomse NS ja enteerilise NS kaudu, moodustades mikrobioota-

soolestik-aju telje (microbiota-gut-brain (MGB) axis). Neuro/immuunaktiivsed ained, mida 

soolevalendikus sünteesitakse, suudavad läbida soole limaskesta, transporditakse verega, ületavad 

HEF (BBB) ja mõjutavad KNS.

• Soole mikrobioota mõjutab KNS funktsiooni ka läbi võime sünteesida või aimata järgi peremehe 

organismi neuroaktiivseid signaalmolekule atsetüülkoliin (Ach), katehoolamiinid, gamma-amino-

võihape (GABA), histamiin, melatoniin ja seortoniin. Serotoniin (5-HT) on väga oluline ühend 

peristaltika regulatsioonis või tunnetuse moduleerimises.



Soole mikrobioota saab mõjutatud emotsionaalse ja 
psühholoogilise stressi poolt

• Terved tudengid omasid väga stresseerivas perioodis vähem laktobatsille väljaheites kui väikse stressi 

perioodil. Sama tulemuse andis emast eraldamise stress 6–9 kuustel reesusahvidel.

• Krooniline stress viis täiskasvanud hiirtel vähenenud Bacteroides liikide ja suurenenud Clostridium 

liikide vohamisele umbsooles; ning põhjustas immuunsüsteemi aktivatsiooni.

• Akuutne stress suurendas GI ja BBB läbilaskvust läbi nuumrakkude (mast cells MC) aktivatsiooni, millel 

on kõrge afiinsus CRH (kortikotropiini vabastav hormoon) retseptoritega.

• Krooniline stress on lõhkunud soolebarjääri läbi MC aktivatsiooni ja võimaldanud valendikust pärit 

antigeenidele, mikrofloora metaboliitidele, toksiinidele ja lipopolüsahhariididele (LPS) läbipääsu –

pääsu süsteemsesse tsirkulatsiooni ja KNS.

• Stressist põhjustatud MC aktivatsiooni on näidatud  funktsionaalsete GI haiguste puhul.

• Emast eraldamise stress suurendas hiirtel samuti soolestiku MC-neuronaalset kommunikatsiooni.



Tulevikusuunad ravis
• Pre- ja probiootikumid võivad olla MGB telje häirete puhul kasulikud.

• Prebiootikumid mõjutavad nii soole limaskesta kui süsteemset immuunsust ja stimuleerivad kasuliku mikrobioota
kasvu

• Probiotikumid taastavad soole läbilaskvuse soole barjäärifunktsiooni parandades, vähendavad kõhuvalu 

• Probiootikumide kasutamine võib resulteeruda nii kasulike kui kahjulike tulemustega: 

• Nt IBS puhul saadi kasu Bifidobacterium infantis 35624 ja Bifidobacterium lactis ja animalis ja sellisest segust nagu: 
Escherichia coli (DSM 17252) ja Enterococcus faecalis (DSM 16440) või Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus LC705, 
Bifidobacterium breve Bb99 ja Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii

• Vastupidi aga, selliste segude kasutamine andis negatiivse tulemuse: Lactobacillus paracasei spp. Paracasei F19, L. 
acidophilus La5 ja Bifidobacterium lactis Bb12 või Lactobacillus plantarum MF1298

• Mitteimenduvad antibiootikumid (nagu suukaudu rifaximin) on olnud kasulikud IBS-le

• Looduslikud flavonoidid võivad olla kasulikud, sest  neil on immuunoregulatoorseid toimeid, nt 
kvertsetiinglükosiid rutiin lõhestatakse bakterite poolt kvertseiiniks, millel on põletikuvastane toime. 
Kvertsetiin, luteoliin ja tetrametoksüluteoliin on tugevad MC rakkude inhibiitorid.

• Fekaalne mikrobioota transplantastioon (FMT) tervelt doonorilt haigele taastab normaalse mikrofloora 
tasakaalu ja võib olla kasulik GI-haiguste korral, eriti Clostridium difficile infektsiooni ja võimalik, et ka IBD 
korral.

•


